
Już dziś dołącz 
do Face & Look CLUB...

„Face & Look” to magazyn nowoczesnych kobiet
 i świadomych konsumentek.

To 100 stron interesujących artykułów o modzie, urodzie
i zdrowiu, informacje o kosmetykach testowanych

przez klubowiczki i redakcję „Face & Look”.

...i zrób sobie prenumeratę magazynu 
z odbiorem w Twojej Drogerii 

nasza drogeria

1 Zarejestruj się na www.faceandlook.pl 
i dołącz do klubu świadomych konsumentek.

2 W zakładce MÓJ PROFIL wybierz Swoją Ulubioną Drogerię 
naSZa DROgeRIa i zrób prenumeratę magazynu Face&Look, 

który kupisz co 2 miesiące z prezentem.

3
Komentuj artykuły na portalu, polecaj nas swoim znajomym,

dołącz do forum na F&L Cafe – w ten sposób zbieraj F&L Money
i wymieniaj je na udział w testach kosmetyków (faceandlook.pl/testy).

4 Bierz udział w konkursach i promocjach organizowanych na faceandlook.pl
przez przez Twoją ulubioną Drogerię. 

Wygrywaj kosmetyki, odbieraj kupony rabatowe. 

5 Dołącz do nas na Facebooku
i pierwsza dowiaduj się o nowych promocjach

fb.com/Faceandlook.

1 Zarejestruj się na www.faceandlook.pl 
i dołącz do klubu świadomych konsumentek.

2 Zaloguj się na portalu 
i w zakładce eDyCJa KOnTa wybierz 

Ulubioną Drogerię

3 Odbieraj magazyn Face&Look z dodatkiem co 
dwa miesiące w Twojej drogerii naSZa DROgeRIa 

– swojskie 

dziewczyny ze 

sportową energią

bukowskiesiostry

cena 9,99 zł  

(W TYM 8% VAT)

nr 29 wrzesień/październik 2017
www.faceandlook.pl

WYBIERAJ MĄDRZE, 

WYGLĄDAJ ŚWIETNIE

®

JesiennA 
regenerAcJA

• twarzy i ciała

• włosów 

Uroda

Demakijaż  

dla każdego

sZcZoTkA  

Do WłosóW

praktyczny 

   dodatek!

 – co nosić?

    do pracy

    w weekend

    na imprezę 

Moda

trendy 
sezonu
Hot makijaże!

FrYzurY

wyszkoni
Anna

cena 9,99 zł  
(W TYM 8% VAT)

®

– niczego 
nie robię wbrew sobie

nr 31 styczeń/luty 2018
www.faceandlook.pl

WYBIERAJ MĄDRZE, 

WYGLĄDAJ ŚWIETNIE

ZiMoWA 
pielęgnacja
w biurze 
i na stoku 

Włosy 
pod czapką

Uroda

KarnaWałoWy

maKijaż
• oczy szeroko 
otwarte
• Tajemnica 
smokey eyes
• Paznokcie 
jak biżuteria

dZiAninA 
w roli 

głównej

Moda

jak wejść 
z dobrą 
energią 

w nowy Rok   
radzą 

siostry 
BuKoWsKie

TRZY KROKI DO TWoJego PrezenTU

Poproś swoją ekspedientkę 
o podanie nazwy,

pod jaką zarejestrowała
swqją drogerię na portalu,

a potem odszukaj ją na liście
punktów partnerskich.


