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Världspremiär för Skincitys
Hudvårdskonsultation online!
I maj 2011 öppnade Skincity.se, en e-handelsplats som erbjuder professionell
hudvård och hudvårdande makeup. Lanseringen har varit en succé och
företaget har snabbt blivit en ledande aktör i sin nisch. Sedan starten har
Skincitys hudterapeuter behandlat närmare 3500st konsultationer via ett
enkelt hudtest som kunden kunnat göra online.
Nu tar Skincity nästa steg och lanserar ett utvecklat hudvårdstest, som är helt
unikt i sitt slag. Hudvårdstestet innebär att man får ett hudvårdschema i sin
mailbox inom 24 h efter genomfört test!

Skincitys hudterapeuter ger kunden personliga och individuellt anpassade
produktrekommendationer direkt till mailboxen inom 24h. Skincitys
terapeuter handplockar produkter från den produktserie ur sortimentet som
de anser passar bäst. Skincity har ett urval på mer än 25 hudvårdsmärken
vilket gör att terapeuterna alltid kan hitta den ultimata
produktrekommendationen för kunden. För att hudterapeuterna ska kunna ge
en så bra rekommendation som möjligt finns möjlighet för kunden att ladda
upp en bild på sitt ansikte.
– Det känns fantastiskt att vi tagit nästa steg i utvecklingen av vårt populära
hudvårdstest. Det nya testet skulle jag vilja säga är helt unikt i sitt slag. Jag har
inte hittat någon motsvarighet i hela världen. Vi har under året lärt oss väldigt
mycket av det gamla hudtestet som hjälpt oss i utvecklingen av det nya hudtestet.
Det nya hudtestet kommer definitivt ge oss en ännu bättre bild om kundens hud
och underlätta vårt arbete i att ge de bästa produktrekommendationerna.
Dessutom är det helt kostnadsfritt för kunden, säger Annica Forsgren, grundare av
Skincity.
I hudvårdstestet används välkända Anine Bing som modell.
– Vi blev jätteglada att Anine ville vara vår modell för hudvårdstestet. Vi älskar
Anines karaktärsfullaansikte och hennes personlighet samt att hon är en trogen
kund till Skincity gör att allt är äkta, avslutar Annica. Upplev hudtestet live.
För mer information kontakta:
Annica Forsgren, Founder
Tel: 08-68 400 100
Mobil: 0709-665030
Mail: annica@skincity.se

Skincity erbjuder professionell hudvård och hudvårdande makeup. Vi som jobbar
på Skincity är auktoriserade och Cidescodiplomerade hudterapeuter och all våra
hudvårdsprodukter är rekommenderade av professionella hudterapeuter för att du

ska få det absolut bästa. Vi är noga med att endast arbeta med de bästa
produkterna på marknaden, som du normalt endast hittar på salong. För oss är
det självklart att du ska få en personlig och lyxig shoppingupplevelse när du
handlar av oss.
Självklart är vi auktoriserade återförsäljare av de varumärken vi säljer. Det
innebär att vi garanterar att varan du köper är äkta och av högsta kvalitet. Nägra
av våra utvalda märken är bareMinerals, Decleor, Dermalogica, Exuviance, Jan
Marini, MD Formulations, Mene&Moy, Murad, Peter Thomas Roth, Phytomer och
Sensai by Kanebo.
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