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Test onze SOFRI Man Beauty Must Have
Producten voor de moderne en verzorgde man.
SOFRI For Man:
		
		
		
		
		

• Cleanser
• Energizer
• Optimizer
• Shower Gel
• Body Toner
• Massage Candle (massagekaars)

VAAK GESTELDE VRAGEN:

DE MANNENHUID
WIL OOK VERWEND WORDEN!

Waarom zou ik voor mijn
reiniging een speciaal
product gebruiken?

Wil jij er gewoonweg goed, vitaal en verzorgd uitzien?

De SOFRI Cleanser bevrijdt de
huid grondig van overmatig
talg en onzuiverheden.
Bereidt de huid voor op de
daaropvolgende vochtinbrengende- en/of regenererende
verzorgingscrème.
Waarom zou ik een dag- en
een nachtcrème gebruiken?
Gedurende de dag moet de
huid beschermd worden tegen
vochtverlies en invloeden van
buitenaf (intensief UV-licht,
airconditioning, droge verwarminglucht, electrosmog,

milieu-invloeden en weersomstandigheden…)
Tijdens de nacht regenereert
de huid. Doeltreffende verzorgingsproducten met actieve
werkstoffen activeren en ondersteunen de huidfuncties.
Wat veroorzaakt huidveroudering?
Een ongezonde levenswijze
zoals eenzijdige voeding,
stress, overmatige blootstelling
aan de zon, milieu-invloeden,
sigaretten en alcoholgebruik
en ook een onaangepaste en
een onvoldoende huidreiniging.
Zo mooi kan uw
leven zijn.
Met SOFRI!

1

COLOR ENERGY COSMETICS
Holistische totaalaanpak
van de hele mens.

2

WHITE TEA CONCEPT
Voor individuele verzorgingswensen.

3

HAPPY AGING CONCEPT
Met verzorgingen op de grens
tussen cosmetologie en farmacie.

4

MEN’S WORLD
Totaalconcept voor de moderne man.

Exclusief distributeur Benelux
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Tel. +32 (0)89 36 71 11, Fax +32 (0)89 36 71 10
E-mail: sofri@axelle.be www.axelle.be www.sofri.be

De “ruwe mannelijke bolster” vertoont vaak zichtbare
tekenen van stress, slaaptekort, onevenwichtige voedingsgewoonten, milieu-invloeden, zon, weersomstandigheden,
enz...
Nochtans willen steeds meer mannen een zacht uiterlijk.
Althans beauty-technisch!

WELKOM in SOFRI’s
Man’s World.
“SOFRI For Man" biedt mannen zowel een assortiment van
hoogwaardige verzorgingsproducten als doeltreffende
behandelingen in het schoonheidsinstituut.
“SOFRI For Man” werd speciaal ontwikkeld om te voldoen
aan de specifieke behoeften van de mannenhuid.
In tegenstelling tot de tere, dunnere huid van vrouwen is
de huid van de man dikker, robuuster en doorgaans ook
vetter. Bovendien wordt ze door de dagelijkse scheerbeurt
extra zwaar belast. Daarom vraagt deze huid een specifieke
energie- en vochttoevoer om zijn vitaliteit en elasticiteit te
bewaren.
“SOFRI For Man” producten zijn bestemd voor de moderne
en verzorgde man.

