
 
    إطالق مبيعات التجزئة عالميا لمنتج البشرة فنتي سكين

إن جلب "فنتي سكين" إلى محالت سيفورا   "لقد رغبت دائًما في ضمان أن يحصل الناس على منتجات رائعة للعناية بالبشرة ومنتجات التجميل.
كل مكان سيتمكنون اآلن من االستمتاع بتجربة بيع التجزئة لفنتي حول العالم، باإلضافة إلى محالت بوتس وهارفي نيكولز، يعني أن الناس في 

 ريهانا –  سكين، باإلضافة إلى منتجات فنتي بيوتي، كلها تحت سقف واحد."

ماركة منتجات   – (Fenty Skinستكون منتجات ماركة فنتي سكين ) --/ بي آر نيوزواير /  2020كانون األول/ديسمبر،  29سان فرانسيسكو، 
كانون األول/ديسمبر،   26متوفرة اآلن في محالت سيفورا، بوتس وهارفي نيكولز في أماكن معينة حول العالم بدءا بيوم  –األولى من ريهانا   البشرة
وكانت ريهانا قد طورت فينتي سكين بالتعاون مع شركة كندو براندز، وهي شركة تطوير تابعة لشركة أل في أم أتش، في وقت سابق هذا    .2020

وبهذا التوسع سيكون منتج فنتي سكين أكثر سهولة لناحية الوصول إليه    ام بمهمة ثابتة تتمثل في توفير حلول بسيطة لجميع ألوان وأنواع البشرة.الع
 بلدا.  30لعدد أكبر من المستهلكين في مواقع في أكثر من 

كل منتج متعدد المهام هو منتج سهل   يمثل منتج فنتي سكين الثقافة الجديدة للعناية بالبشرة، حيث يوفر عناية نظيفة وغير معقدة وفعالة للجميع.
(، وتم اختبارها على جميع أنواع البشرة ودرجاتها للعمل  Fenty Beautyمة لتكمل مكياج" فنتي بيوتي" )وكلها مصم   االستخدام وحافل بالفوائد.

ومع توسع مبيعات فنتي سكين عن طريق التجزئة، يمكن للمتسوقين التنقل بين منتجات كل من فنتي سكين وفنتي بيوتي بسهولة    معًا بسالسة.
 واالستمتاع بها تحت سقف واحد.

،  حت هذا المنتج من أسلوب حياتها العالمي، تجمع ريهانا مكونات هذا المنتج من جميع أنحاء العالم وتقوم بدمجها مع قوى العناية بالبشرةوإذ استو
تية  وقد أعطت ريهانا األولوية للتركيبات النظيفة التي هي أيًضا نبا  مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد، للحصول على نتائج مثبتة سريريًا.

المرطب النهاري أس بي أف صديق للشعاب المرجانية، وقد أعطت عملية التغليف    وخالية من القسوة وخالية من الغلوتين وواعية بسالمة األرض:
نا بتجربتها بأكملها باإلضافة إلى ذلك، فقد ارتقت ريها  األولوية للمواد القابلة إلعادة التدوير وإعادة الملء الذكية التي تحافظ على الشعور بالفخامة.

مع فنتي سكين، تشارك ريهانا روتينها اليومي للعناية بالبشرة للحصول على بشرة مشرقة   مع تركيبة مرنة وفريدة وروائح دافئة ولذيذة ونظيفة.
 وصحية في الصباح والمساء.

 تشتمل تشكيلة فنتي سكين على: 

دوالًرا(، مزيل المكياج والمنظف في منتج واحد مع رغوة كريمية إلزالة األوساخ والزيوت  25)  المنظف الكامل للبشرة، مزيل الكل •
 والمكياج طويل األمد دون تجفيف البشرة.

يحسن مظهر البقع دوالًرا(، مصل هجين تونر مغير لقواعد اللعبة يستهدف المسام و 28) مصل تونر بالماء الدهني لتنقية المسام •
 كل ذلك بدون تجريد البشرة.  - الداكنة ويفتح وينعم ويحارب اللمعان 

دوالًرا(،  30دوالًرا، عبوة معادة التعبئة  35)  30مرطب هايدرا فيزور غير المرئي الواقي من الشمس واسع الطيف أس بي أف  •
وغير مرئي حقًا على جميع ألوان البشرة مع لونه   مرطب وواقي من أشعة الشمس في منتج واحد خفيف الوزن وخال من الزيوت

باإلضافة إلى أنه   ال تكوير أو ارتجاع. -وهو منتج يحارب الجفاف وتغير اللون والبقع الداكنة، وهو مناسب للمكياج    الوردي الخفيف.
 قابل إلعادة التعبئة. 

دوالًرا(، مرطب كريم جل غني يرطب على الفور، ويقلل من مظهر  36دوالًرا؛ إعادة التعبئة  40)كريم جل الليلي لالنتعاش الفوري •
في غضون أسبوع واحد فقط، ستبدو المسام والبقع    الخطوط الدقيقة والتجاعيد ليكشف عن بشرة أكثر نضارة وإشراقًا في الصباح.

 ئة. باإلضافة إلى أنه قابل إلعادة التعب الداكنة أفضل أيًضا.

قطع تحتوي على المنظف الكامل والماء الدهني وهايدرا فيزور في   3وهي مجموعة من دوالرا(، 40مجموعة البداية فنتي سكين ) •
 علبة صغيرة الحجم للسفر. 

؛ أو ناتالي كروز، بولد بي  ali@boldpr.com علي بكي ديشي، بولد بي آر؛ اتصاالت العالقات العامة: معلومات االتصال: 
 Natalie@boldpr.com آر،
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