ماركة العناية والتجميل الرائدة كلينك تُقدم طريقة جديدة
وبسيطة الزالة املاكياج وتنظيف البشرة وتُطلق منتجا جديدا
2-in-1 Cleansing Micellar Gel + Light Makeup Remover

تنظيف ال�ب�ش��رة امل�ض��اع��ف ل��م يعد باالمر
امل�ع�ق��د ب�ع��د اآلن .ت�ع��رف��ي ع�ل��ى2-in-1 .
Cleansing Micellar Gel + Light
 .Makeup Removerبتركيبة تتحول
م��ن ج��ل ال ��ى م� ��اء ،ال ت �ت��رك آث � ��ارا ،تنظف
البشرة بلطف وتتركها منتعشة ،حيوية.
التركيبة متعددة املهام ،مع تقنية امليسالر،
تنظف البشرة وتغنيها بعملية ازالة املاكياج
السهلة ،وتنظيف الوجهن العيون والشفاه.
نشفي املنتج بسهولة مع قطعة قماش او
قطن لنتيجة جيدة ليست بحاجة الى فرك او
بذل اي مجهود.
ما هي تقنية امليسيالر؟
الطحالب ُت��رك��ز على ال��ده��ون واالوس��اخ،
وف��ي امل�ق��اب��ل ت�ق��وم ب��اذاب��ة االوس� ��اخ التي
تغلغلت في البشرة .بوضعها على البشرة ،
تُفتح وتلتصق باالوساخ واملاكياج ،حتبسه
داخ �ل �ه��ا وت� �ط ��رد االوس� � ��اخ م ��ن ال �ب �ش��رة.
الكرميات املكونة من الطحالب هي كرميات
ناعمة ومالئمة لكل انواع البشرة ،ال تضر
ببشرة الوجه ،وتلتصق فقط باالمور التي

يجب ان تُزال -االوساخ واملاكياج.
2-in-1 Cleansing Micellar Gel
 + Light Makeup Removerيحتوي

على مركبات معروفة بانها متنح الرطوبة
وتهدئ البشرة:
طريقة االستخدام:
جل ميسيالري جديد يتحول ال��ى م��اء عند
وضعه على البشرة ،يزيل املاكياج بنعومة
وبلطف  ،ينظف البشرة من االوساخ بخطوة
واحدة سريعة .يحافظ على البشرة منتعشة،
ناعمة وخالية من االوساخ .ال حاجة لغسله
ب ��امل ��اء .ل�ت�ن�ظ�ي��ف ال��وج��ه وال �ش �ف��اه ،ضعي
كمية بحجم عملة معدنية ودلكي باطراف
االص��اب��ع ،امسحي مبناديل .الزال��ة ماكياج
العيون استخدمي قطعة قطن  .املنتج مالئم
لكل ان ��واع ال�ب�ش��رة ،ال يسبب ظ�ه��ور حب
الشباب.
السعر للمستهلك 109 :شيكل لـ  150مللتر
في املوقع وحوانيت كلينك.
م �ت��وف��ر ف��ي ح��وان �ي��ت ك�ل�ي�ن��ك ف��ي ك��ان�ي��ون
ه��زه��اف ف��ي ري �ش��ون ل �ت �س �ي��ون ،ك��ان�ي��ون
غ �ي �ن��دي  TLVف��اش��ن م� ��ول ،ف��ي شبكات
ال � �ف� ��ارم ،اب ��ري ��ل وه �م �ش �ب �ي��ر ل �ت �س��رخ��ان ،
واونالين .www.clinique.co.il

سبرايت  ،ماركة مشروبات ال -ليمون-المي تُطلق طعماً جديداً
""Sprite Lime

حتديث في مجموعة الليمون-المي :الطعم اجلديد من سبرايت" سبرايت  "Limeسينضم
الى الطعمات املعهودة في املجموعة " :سبرايت قليل السكر" و "سبرايت زيرو"
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ب��داي��ة ف�ص��ل الصيف
 ،2018اط �ل �ق��ت س �ب��راي��ت ،م��ارك��ة
امل �ش��روب��ات ب�ن�ك�ه��ة ال �ل �ي �م��ون-المي،
م � �ش� ��روب � �ا ً ج � ��دي� � � ًد ف� ��ي م �ج �م��وع��ة
م� �ش ��روب ��ات س� �ب ��راي ��ت Sprite :
.Lime
م �ش��روب  Sprite Limeاجل��دي��د
ه���و م� �ش���روب غ� � ��ازي ب �ط �ع��م مم�ي��ز
ومم�ت��از م��ن ل �ي �م��ون-المي .امل�ش��روب
اجل��دي��د ي�ب��رز طعمة ال�ل�امي اخلاصة
واملميزة لسبرايت ،ويقوي احلموضة
والشعور باالنتعاش .اط�لاق الطعم
اجل � ��دي � ��د ه� ��و ن �ت �ي �ج��ة احل� � � ��وار م��ع
م�س�ت�ه�ل�ك��ي امل���ارك���ة .ح �ي��ث اظ �ه��رت
االب �ح��اث السابقة رغ�ب��ة املستهلكني

بتقوية طعمات الليمون احلامض في املنتج.
باالضافة ال��ى اط�لاق الطعم اجل��دي��د ،سيتم وض��ع عالمة
موحدة على املشروبات الـ  3من املاركة (سبرايت ،المي،

وزي��رو) ،الب��راز ماركة سبرايت على
ال��رف��وف وف�ئ��ة ال�ل�ي�م��ون-المي .قناني
السبرايت التي انتجت حتى اليوم كانت
ب��ال �ل��ون االخ �ض��ر ال �غ��ام��ق ،ستحظى
بشكل ومظهر جديد وستُصبح شفافة
باللون االخضر الفاحت.
م��ن امل�ه��م ان ن��ذك��ر ان ط�ع��م منتجات
سبرايت وسبرايت زيرو سيبقى كما
هو بدون اي تغيير ،والتغيير طرأ فقط
على شكل القناني.
اجلدير ذكره ايضا انه ترافق اخلطوة
حملة اعالنية تشمل :الفتات الطرقات
الكبيرة ،الصحف ،باالضافة الى انشاء
صفحة فيسبوك رسمية باللغة العربية
بالتزامن مع االطالق.

بالتزامن مع العطلة الصيفية ،شبكة املقاهي االكبر في البالد" ،كافيه
كافيه" تُطلق سلسلة مشروبات صيفية منعشة خاصة لاليام احلارة
مع ارتفاع درج��ات احل��رارة ونسبة الرطوبة في البالد ،أطلقت
شبكة املقاهي االكبر في البالد ،كافيه كافيه ،مجموعة جديدة من
املشروبات الصيفية املنعشة واملدللة ،والتي انتجت بوحي من
اجلزر االستوائية حول العالم.
تشكيلة املشروبات اجلديدة تشمل مشروبات اكزوتية ،حلوة
ومنعشة:
ايبيزا -شيك انانس ،باسيفلورا وتوت على اساس برتقال
ه��واي -شيك استوائي مع امل��وز ،الليتشي والتوت على اساس
حليب
زنزيبار -شيك اكزوتي مع املوز ،متر وحالوة على اساس حليب
تنضم مجموعة املشروبات اجلديدة الى مجموعة املشروبات
الباردة املوجودة في قائمة الطعام الثابتة لكافيه كافيه ،ومن
بني هذه املشروبات :ليموننعنع مطحون ،ايس كافيه بيكان ،ايس
شوكو ،شيك فواكه ،ميلكشيك بسكوت اللوتوتس وغيرها...
تشكيلة مشروبات الصيف متوفرة في كل فروع "كافيه كافيه"
في جميع انحاء البالد.

استطالع خاص لشركة بيليفون عشية العطلة الصيفية

ما هو العمر الذي يسمح فيه لألوالد بأخذ
السمارتفون الى خارج البالد؟ ابتداء من جيل 10

أج��رت شركة بيليفون ،عشية العطلة الصيفية ،استطالعا خاصا بواسطة شركة
 ، IPSOSفحصت من خالله اجليل الذي يسمح فيه االباء الوالدهم باخذ هاتفهم
اخلليوي معهم عند قضاء العطلة العائلية في خارج البالد ،وتبني من نتائج االستطالع
ان  %70من االب��اء الوالد في جيل  18-6عاما اعربوا عن استعدادهم ،مبستوى
متوسط فما ف��وق ،بالسماح الوالده��م باخذ جهازهم
اخلليوي .العمر الرائج األدن��ى ال��ذي مينح فيه لالوالد
موافقة الخذ اجلهاز الى خارج البالد هو )%16( 10
وب �ع��ده  )%10( 9ح�ي��ث ان ت�ق��ري�ب��ا ن�ص��ف االه��ال��ي
( )%44قالوا انهم يتيحون ذلك بني جيل .16-6
وف��ق بيليفون ،يوجد ارت �ف��اع كبير بنسبة  %18في
اقتناء رزم خل��ارج البالد سجلت في السنة املاضية.
معدل العطلة كان اسبوعا ،بشكل مشابه للسنة املاضية.
ويشيرون في بيليفون الى ارتفاع متواصل ،وانه في
ايار املاضي مت حتطيم ارقام قياسية من حيث شراء رزم خلارج البالد .خالل هذا
الشهر مت تسجيل ارتفاع بنسبة  %78في التزود بالرزم ،مقارنة بالشهر املوازي
من عام  .2017كذلك في شهر ايار األخير مت شراء  %13رزم اكثر من شهر اذار
السنة ،والذي بدأت فيه عطلة الفصح و %31مقارنة بشهر نيسان.
اما بالنسبة للوجهات السياحية ،وفق معطيات بيليفون ،في املكان األول اليونان،
في املكان الثاني ال��والي��ات املتحدة األمريكية وبعد ذل��ك دول اوروب ��ا :ايطاليا،
اسبانيا وأملانيا.
كما تبني م��ن استطالع معهد اب�ح��اث  IPSOSح��ول امن��اط السفر ف��ي السنة
السابقة ،ان حوالي  %40من الرحالت اجلوية متت مع أفراد العائلة ،وأن %84
من املسافرين للخارج سافروا في مجموعات تكونت من  5-4أشخاص باملعدل.

ماركة االدوات الكهربائية العاملية Whirlpool
تعرض غسالة  FRESH CARE +اجلديدة
ب � �ش� ��رى ج � ��دي � ��دة وم � �ف� ��رح� ��ة م��ن
ماركة االدوات الكهربائية العاملية
 Whirlpoolلألشخاص دائمي
االن� �ش� �غ ��ال :غ �س��ال��ة FRESH +
.CARE
الغساالت اجل��دي��دة تعمل بتقنية الـ
 ،FRESH CARE +والتي تقوم
بعد ان�ت�ه��اء عمل الغسالة ب��ارس��ال
ال� �ب� �خ ��ار ال � ��ى امل�ل�اب���س امل���وج���ودة
ف��ي ال�غ�س��ال��ة ل�ت�ه��وئ�ت�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي
متنع تكون البكتيريا والفطريات ،
والتصاق الروائح الكريهة باملالبس
الرطبة.
ب��االض��اف��ة ال��ى تقنية ال �ـ  FRESH CARE +تعمل ال�غ�س��االت بتقنية ال �ـ 15
 :Colorsوالتي تضمن احلصول على نتائج غسل املالبس بدرجة حرارة 40
وبـدرجة حرارة  .15االمر الذي يحافظ على الوان املالبس واالقمشة ،باالضافة
الى التوفير في الكهرباء .والنه ال ميكن ان نترك الغسالة تعمل وان نخرج للعمل
ونقوم باخراج الغسيل لنشره بعد يوم عمل شاق ،قامت ماركة Whirlpool
بتطوير تقنية ترك الغسالة تعمل ملدة  6ساعات ،ببطء وبهدوء تام .بعدة سرعات
لعصر الغسيل.
سعر الغسالة  1790شيكل .

حملة جديدة من ساوتر
ثالجة  4ابواب بـ 2990
اذا ك�ن�ت��م ت��رغ�ب��ون بتغيير ال�ث�لاج��ة ،ه��ذه
فرصتكم للحصول على ثالجة بـ  4أبواب
جديدة من ماركة ساوتر ،املاركة الرائدة
ف��ي ان�ت��اج اج�ه��زة كهربائية عالية اجل��ودة
متتاز باالمانة وبتصميمات مميزة .
الثالجة اجلديدة ،بتقنية متطورة ،تصميم
مميز وسعر ال مثيل له .
ومع اطالق الثالجة اجلديدة ،أطلقت ماركة
س��اوت��ر حملة ج��دي��دة على ال�ث�لاج��ات ،في
إط��اره��ا ت �ع��رض امل��ارك��ة ام��ام�ك��م فرصة
احل�ص��ول على ث�لاج��ة ف��اخ��رة ب�ـ  4اب��واب
بسعر .2990

