
 
 לקמעונאים  Fenty Skin השקה עולמית של

 Fenty ופי מעולים. כעת אנו מביאים אתאני תמיד שואפת לכך שאנשים יוכלו ליהנות מטיפוח עור וממוצרי י " 
Skin  "וזה אומר שאנשים יוכלו כעת, בכל מקום, ליהנות   -ל"ספורה" ברחבי העולם, נוסף ל"בוטס" ול"הארווי ניקולס

 ריהאנה  -והכול תחת קורת גג אחת." , Fenty Beauty-נוסף ל, Fenty Skin  מחוויית הקנייה של

עור של ריהאנה יצא לעולם ויהיה כעת מותג טיפוח ה -- PRNewswire/2020 / -- Fenty Skin בדצמבר 29סן פרנציסקו,  
ואילך.  2020בדצמבר  26-זמין בחנויות "ספורה", "בוטס" ו"הארווי ניקולס" בנקודות מימכר נבחרות ברחבי העולם, מ

לפיתוח מוצרי יופי.  LVMH חברה בבעלות, Kendo Brands הוא פרי שיתוף פעולה של ריהאנה עם Fenty Skin מותג
השנה מתוך שאיפה של ריהאנה לספק פיתרונות פשוטים לכל לעור מכול הגוונים והסוגים. עם  הוא נוצר מוקדם יותר

  30-להיות נגישים עוד יותר למספר רב יותר של צרכנים, בנקודות מכירה ב Fenty Skin הפרישה החדשה יוכלו מוצרי
 מדינות.

Fenty Skin תכליתי -מייצג את תרבות טיפוח העור החדשה, ומספק טיפוח עור יעיל, נקי וללא סיבוכים לכול. כל מוצר רב
ונבדקו בכל סוגי העור ובכל הגוונים,   Fenty Beauty השלים את האיפורקל לשימוש ומגיע אם הטבות. כל אלו מיועדים ל

 Fenty-יוכלו הלקוחות לנווט בקלות, וליהנות מ, Fenty Skin כך שיפעלו בתיאום מושלם. כעת, עם ההתפשטות של
Skin ומ-Fenty Beauty  .תחת קורת גג אחת 

גלובלי שלה, ושילבה אותם ברכיבים רבי עוצמה ריהאנה הביאה מרכיבים מכל רחבי העולם בהשראת אורח החיים ה
בתחום טיפוח העור כגון חומצה היאלורונית וניאצינאמיד, ובכך הגיעו לתוצאות שהוכחו מבחינה קלינית. היא תעדפה 

פורמולות נקיות שהן גם טבעוניות, שלא עברו ניסויים בבעלי חיים, ללא גלוטן ועם רגישות לסביבה: קרם הלחות עם מסנן 
נה לשעות היום ידידותי לאלמוגים, ואריזתו עשויה מחומרים ממוחזרים וממארזים למילוי חוזר שבכל זאת מעניקים קרי

תחושה מפוארת. נוסף לכך הרימה את החוויה כולה עם המרקמים הגמישים הייחודיים והריחות הנקיים, החמימים 
עור שלה עצמה, לרכוש גוון פנים זוהר ובריא למראה ריהאנה חולקת את הרגלי טיפוח ה Fenty Skin והמענגים. באמצעות
 לבוקר ולערב כאחת.

 כולל את מבחר המוצרים:  Fenty Skin מותג 

מסיר מייקאפ ומי פנים גם יחד, במרקם קרם מוקצף להסרת Total Cleans'r Remove-It-All ($25 ,) מי פנים •
 לכלוך, שמן ומייקאפ בשימוש ממושך מבלי לייבש את העור.

• Fat Water Pore-Refining Toner Serum ( $28  ,)סרום היברידי המשנה את כללי המשחק, לשיפור - טונר
 והכול ללא קילוף של העור. -הנקבוביות והכתמים הכהים, מבהיר, מחליק ונלחם במראה המבריק 

• Hydra Vizor קרם לחות בלתי נראה עם מסנן קרינה בספקטרום רחב SPF 30 $(35 , קרם  $30מילוי ,)
לחות ומסנן קרינה באחד, מוצר קליל, ללא שומן, שבאמת אינו נראה על כל גוני העור עקב הגוון הורדרד העדין 

ללא הצטברות וללא פלאשבק. נוסף לכך  -שלו. הוא נלחם בייבוש, בשינויי צבע ובכתמים כהים, וידידותי למייקאפ 
 הוא ניתן למילוי מחדש.

• Instant Reset קרם שמחזיר לחות - (, קרם לחות עשיר בצורת ג'ל$36מילוי ; 40)$  קרם לשיקום בלילה- ג'ל
לעור, מפחית את הנראות של קמטים וחריצים וגורם לעור להיראות רענן וזוהר יותר בבוקר. נקבוביות וכתמים 

 תן למילוי מחדש.כהים אף הם ייראו הרבה יותר טוב לאחר שימוש במשך שבוע אחד בלבד. נוסף לכך הוא ני

• Fenty Skin Start'r Set ($40),  פריטים: 3ערכה הכוללת Total Cleans'r, Fat Water, ו -Hydra 
Vizor .באריזות אישיות מותאמות לנסיעה 
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