
7  důvodů,  proč  Zlata  Adamovská  používá  
EFFFI  gold  EXCLUSIVE 

	  
Emulzi	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  si	  od	  zahájení	  prodeje	  začátkem	  května	  2013	  zakoupily	   již	  
stovky	  spokojených	  zákazníků.	  Mohli	  si	  tak	  nyní	  na	  vlastní	  kůži	  vyzkoušet	  její	  vyhlazující	  
efekt	  na	  jemné	  i	  hlubší	  mimické	  vrásky,	  který	  je	  viditelný	  již	  hodinu	  po	  první	  aplikaci.	  	  
	  
Na	  emulzi	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  nedá	  dopustit	  ani	  Zlata  Adamovská,	  kterou	  emulze	  
svými	  účinky	  přesvědčila	  natolik,	  že	  se	  stala	  její	  ambasadorkou.	  Zajímalo  nás,  čím  ji  EFFFI  
gold  EXCLUSIVE  oslovila,  proto  jsme  se  zeptali,  jaké  jsou  její  důvody,  proč  emulzi  
pravidelně  používá.  Její  odpovědi  si  nyní  spolu  s  námi  můžete  přečíst  i  Vy… 
 

 
 
1	  „Velice	  důležitá	  je	  pro	  mě	  osobní	  zkušenost	  a	  důvěra	  k	  určité	  značce.	  Když	  jsem	  před	  
několika	  lety	  začala	  trpět	  na	  různé	  kožní	  alergické	  reakce	  a	  atopické	  ekzémy,	  hledala	  jsem	  
něco,	  co	  by	  mi	  pomohlo	  pleť	  zklidnit	  a	  zregenerovat.	  Zkrátka	  jsem	  potřebovala	  kosmetiku,	  
která	  by	  nechala	  pleť	  odpočívat	  po	  náročném	  dni	  pod	  nánosem	  líčidel.	  Tehdy	  se	  mi	  dostala	  
do	  rukou	  emulze	  EFFFI	  purple	  s	  obsahem	  měsíčku,	  konopí	  a	  aloe	  vera.	  Ta	  mojí	  suché	  a	  
podrážděné	  kůži	  pomohla	  natolik,	  že	  už	  jsem	  u	  ní	  zůstala	  a	  používám	  ji	  dodnes.	  Značka	  EFFFI	  
pro	  mě	  tedy	  není	  žádným	  krokem	  do	  neznáma,	  značce	  EFFFI	  důvěřuji.“	  	  
	  	  
2	  „Emulzi	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  jsem	  sama	  na	  sobě	  vyzkoušela	  s	  velkou	  zvědavostí	  a	  bez	  
obav,	  že	  bude	  mou	  pleť	  dráždit.	  Ještě	  před	  jejím	  uvedením	  na	  trh	  jsem	  totiž	  používala	  její	  
předchůdkyni	  –	  EFFFI	  gold	  –	  a	  s	  jejími	  účinky	  jsem	  byla	  rovněž	  spokojená.	  Rozdíl	  mezi	  emulzí	  
původní	  a	  EFFFI	  gold	  EXLUSIVE	  byl	  však	  znatelný	  již	  po	  prvním	  použití.	  Prakticky	  okamžitě	  
jsem	  pocítila	  znatelné	  vypnutí	  pleti.	  Ten	  rychlý	  efekt	  mě	  vážně	  dost	  překvapil.	  Nyní,	  při	  
pravidelném	  užívání,	  můžu	  říct,	  že	  moje	  pleť	  je	  znatelně	  hladší	  než	  dřív,	  je	  krásně	  vyživená	  a	  
zpevněná.“	  
	  	  	  
3	  „U	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  vítám	  i	  možnost	  použití	  kolem	  očí,	  kde	  je	  vrásek	  nejvíce.	  Většina	  
jiných	  krémů	  mi	  totiž	  oční	  partie	  dráždí.	  Emulzi	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  ale	  nepoužívám	  jen	  na	  
obličej.	  Důležitá	  je	  i	  péče	  o	  krk	  a	  dekolt.	  Ženy	  na	  ně	  bohužel	  často	  zapomínají,	  což	  je	  škoda,	  
protože	  právě	  tyto	  partie	  pak	  často	  odhalí	  jejich	  věk.“	  
	  	  
4	  „Sympatické	  je,	  že	  jsem	  se	  kvůli	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  nemusela	  vzdát	  ani	  jiných	  oblíbených	  
krémů.	  Často	  ji	  totiž	  používám	  jen	  jako	  emulzi	  pod	  jiný	  noční	  krém	  nebo	  jako	  masku.“	  
	  	  
5	  „Díky	  dávkovači	  nedochází	  ke	  kontaminaci	  a	  vysychání	  emulze,	  což	  je	  určitě	  výhoda	  oproti	  
krémům	  v	  kelímku.	  Použití	  je	  tedy	  velmi	  pohodlné	  a	  dalo	  by	  se	  říci	  i	  „sterilní“.“	  
	  	  
6	  „U	  kosmetiky	  je	  pro	  mě	  důležitá	  i	  vůně.	  Příjemná,	  nevtíravá	  vůně	  EFFFI	  gold	  EXCLUSIVE	  mi	  
naštěstí	  také	  vyhovuje.“	  
	  	  
7	  „Vzhledem	  ke	  kvalitě	  oceňuji	  dostupnou	  cenu.	  Dříve	  jsem	  nakupovala	  krémy	  proti	  
vráskám,	  které	  byly	  mnohonásobně	  dražší,	  a	  teď	  vidím,	  že	  i	  za	  nižší	  cenu	  to	  jde	  stejně	  dobře,	  
možná	  i	  lépe.“	  	  


