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Milí Noňáci 

Konečne máme zase  PARFEMY!!! 

Vy, ktorí ste ich ešte nestihli spoznať ,alebo z nejakého dôvodu nevyskúšali, tak tu je pár dôvodov, 

prečo by ste tak mali urobiť čo najskôr ! 

Parfémy DR. NONA pracujú na všetkých troch úrovniach – Duševnej, Fyzickej, Energetickej!!! 

Pri  vdychovaní a  cez pokožku aromatické zložky  rýchlo prenikajú cez krvný obeh a nervové cesty. 

Bezprostredne do tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za emocie a city ! Vône majú veľmi pozitívny 

vplyv na našu náladu ,čo má následne vplyv aj na našu fyzickú pohodu !!! 

Parfémy DR. NONA sú vhodné pre alergikov, astmatikov, pre ľudí, čo majú problém s čuchom!!! 

Môžeme ich používať v lete na slnku!!! Nemusíme sa báť fľakov na tele! 

A že sú odlišné a výnimočné??? Aspoň 2 príklady ,že sú !!! 

1. Moja zubárka vždy vedela, kedy bola prezentácia DR. NONY – tá vôňa sa niesla celou 

poliklinikou!!! Naša miestnosť bola na 1.poschodí,jej ambulancia na 4.poschodi ,na opačnom 

konci! 

2. Robila som prezentáciu v kozmetickom salóne ,a vždy streknem aj parfémy...Pani kozmetička 

mala svoju kozmetiku aj parfémy. Po čase sa mi ozvala a povedala ,prečo sa rozhodla 

vyskúšať  produkty  a parfémy Dr, NONY. Po mne prišla na ošetrenie pleti pravidelná 

zákaznička  , a tá sa ma hned pýtala, kto tu bol  ??? koho si tu mala ??? ááá taká pani, stále 

niekto chodí, že má úžasné produkty aj parfémy...No ale ty tu máš čistý priestor a dobrú 

energiu !!! Ako sa tie produkty volajú? Prvý raz, čo som  nemusela čistit priestor!!! Pani sa 

totiž venuje práci s energiami, a každý si vieme predstaviť koľko rôznych ľudí s rôznymi 

energiami sa tam vystrieda...a zákazničky  hneď rozoznali, že v difuzéri je ináááá vôňa!!! 

Streknite  si ju nad hlavou, a ona spadne na Vás ako dážď, a už vás chráni a môžete ísť...a 

zároveň čistí Vašu AURU! 

KIWI---jemná...svieža...letná... príjemná... 

LADY---všetky sa predajú za 1 deň!!!  Najpredávanejšia---Výnimočná... 

FAYA---úplne nová vôňa!!!mám ju 4 dni ,a neviem sa jej dočuchať...milujem ju!!!...konečne mám 

náhradu za zrušenú 1954!!! 

LORD--- pánska vôňa—svieža...morská...mnohé ženy ju milujú...A zároveň skvelá voda po holení, 

ktorá nevysušuje pokožku!!! Výborná kombinácia použiť na holenie KONDICIONER NA VLASY od 

Dr.Nona  ako gél na holenie. Pôsobí ako balzam, pleť nie je podráždená, červená, vysušená...! 

V predajni sa dajú vyskúšať, ak tú možnosť nemáte, poproste sponzora ,alebo sa nám ozvite, pošleme 

vám navoňaný vatový tampónik ,a možno sa zamilujete... 


