Celosvetový maloobchodný predaj kozmetických výrobkov značky Fenty Skin bol zahájený
"Vždy som chcela, aby ľudia mali prístup ku skvelým produktom pre starostlivosť o pokožku a k
tej najlepšej kozmetike. Zaradenie produktov značky Fenty Skin do celosvetovej distribúcie sietí
Sephora, Boots a Harvey Nichols znamená, že ľudia z celého sveta si teraz vo svojom
maloobchode môžu pod jednou strechou zakúpiť produkty značiek Fenty Skin aj Fenty Beauty. " Rihanna
SAN FRANCISCO, 30. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Značka Fenty Skin od Rihanny, ktorá je jej
debutom v oblasti kozmetických výrobkov pre starostlivosť o pokožku, je od 26. decembra 2020 v
maloobchodnej distribúcii sietí Sephora, Boots a Harvey Nichols, na vybraných miestach po celom svete.
Rihanna značku Fenty Skin vyvinula v tomto roku v spolupráci so značkou Kendo Brands, ktorá patrí pod
krídla kozmetickej skupiny LVMH, s cieľom ponúknuť širokej verejnosti jednoduché a pritom kvalitné
riešenia pre všetky farby a typy pokožky. Zaradením značky Fenty Skin do celosvetovej maloobchodnej
distribučnej siete sa zlepší dostupnosť tejto značky pre zákazníkov v 30 krajinách sveta.
Fenty Skin predstavuje novú kultúru v starostlivosti o pokožku a ponúka čisté, jednoduché a hlavne
fungujúce kozmetické prostriedky pre starostlivosť o pokožku pre každého. Všetky produkty tejto značky
vynikajú jednoduchosťou použitia a ponúkajú celý rad výhod. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby
vhodne doplnili rad skrášľujúcich a makeupových prípravkov značky Fenty Beauty, boli testované na
všetkých typoch a odtieňoch pokožky a spoločne výborne fungujú. Vďaka rozšíreniu značky Fenty Skin
do maloobchodnej predajnej siete si tak zákazníci môžu nakúpiť všetky produkty oboch značiek Fenty
Skin aj Fenty Beauty pod jednou strechou.
Rihanna sa pri návrhu svojich produktov nechala inšpirovať globálnym životným štýlom a ich súčasťou sú
vedecky overené a fungujúce látky pre starostlivosť o kožu, ako je kyselina hyalurónová alebo
niacinamid. Ich účinnosť bola klinicky overená. Rihanna dáva prednosť čistému zloženiu, a tak výrobky
týchto značiek obsahujú rastlinné výťažky a látky, ktoré boli získané bez zabíjania zvierat a ekologickým
spôsobom a neobsahujú lepok. Denný hydratačný krém s UV filtrom (SPF) napríklad neobsahuje látky,
ktoré ničia koralové útesy a jeho obal je recyklovateľný. Navyše sú v predaji aj inteligentné sady pre
doplnenie týchto produktov, ktoré šetria obalový materiál a umožňujú, aby si tento produkt zachoval svoj
luxusný vzhľad. Rihanna navyše pri návrhu produktov využila svoje bohaté skúsenosti s jemnými a
čistými vôňami a jej produkty majú jedinečnú textúru a konzistenciu. Značka Fenty Skin vznikla na
základe vlastných skúseností Rihanny v oblasti starostlivosti o pokožku a pomôže vám udržať si žiarivú,
zdravo vyzerajúca pleť cez deň aj v noci.
Medzi produkty značky Fenty Skin patrí:
• Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (odličovač Fenty Skin) (25 dolárov), odličovač a čistič
pleti v jednom. Tento krém odstráni prach, mastnotu a dlhodobý make-up bez vysušovania
pokožky.
• Fat Water Pore-Refining Toner Serum (pleťové rozjasňujúce sérum Fenty Skin) (28
dolárov), jedinečné pleťové rozjasňujúce sérum, ktoré zlepšuje vzhľad tmavých škvŕn,
rozjasňuje a súčasne vyhladzuje a zvláčňuje pokožku.
• Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (krém Fenty Skin s
SPF ochranou 30) (35 dolárov, náplň 30 dolárov), hydratačný krém s SPF ochranou (UV
filtrom), ktorý neobsahuje olej, ľahko sa nosí a je na pokožke všetkých odtieňov prakticky
neviditeľný a dodáva jej jemne ružový nádych. Chráni pred dehydratáciou a pomáha zakryť
farebné odlišnosti a škvrny na koži a pritom je šetrný k makeupu, kde nevytvára žiadne
nežiaduce efekty. A navyše ho možno znovu dopĺňať.
• Instant Reset Overnight Recovery Gel-Cream (hydratačný krém Fenty Skin) (40 dolárov,
náplň 36 dolárov), zvlhčujúci a zvláčňujúci prípravok na báze gélu a krému, ktorý okamžite
hydratuje a zjemňuje vrásky a linky na pokožke, ktorá tak vďaka nemu získava zdravší a

čerstvejší nádych hneď ráno. Už po jednom týždni budú tiež vaše póry a tmavé škvrny na
pokožke vyzerať lepšie. A navyše možno náplň znovu dopĺňať.
• Fenty Skin Start'r Set (ošetrujúce sada Fenty Skin) (40 dolárov), sada obsahujúca 3 produkty
Total Cleans'r, Fat Water a Hydra Vizor v cestovnej mini veľkosti.
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