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Black Friday: a melhor época para comprar manipulados!
http://claudiacoral.com.br

Quer renovar seu estoque de Cacti-Nea, Morosil, Dimpless e manipulados em geral? Espere até a Black
Friday!

Black Friday não é só pra comprar eletrônicos, não. A última sexta-feira do mês de novembro é também
um grande momento para consumidores de fórmulas manipuladas! Na data, as farmácias de manipulação
entram na onda de super descontos, favorecendo você, que não abre mão das suas cápsulas e cremes
manipulados.
Como especialista no mercado e nos ativos farmacêuticos para Beleza, Saúde e Bem Estar, tenho
percebido que as farmácias de manipulação estão entrando cada vez mais na onda da Black Friday,
oferecendo os melhores negócios.
Então aqui vão algumas dicas pra aproveitar o melhor da data:
- Essa é a hora de fazer seu estoque, porque também é a hora em que a farmácia está renovando o dela.
Troque os potes de 30 cápsulas de manipulados pelos de 90 ou 120!
- Tem um ativo novo que você está namorando? Nada como aproveitar uma promoção pra experimentálo!
- O mesmo vale para associações! Se você ama os resultados de Morosil, pode aproveitar os super
preços para investir no Lipodetox, que também leva o poder anti-retenção de líquidos de Cacti-Nea e a
detoxificação de Altilix, que acelera a eliminação de gordura!
- Não pesquise preços só na internet. As lojas físicas vão investir em promoções pra você aproveitar.
Converse com seu profissional de saúde de confiança, ele poderá indicar uma farmácia de manipulação
pertinho de você.
- Ligue ou mande aquele zap pra sua farmacêutica do coração. Ela vai saber te orientar sobre as
melhores promoções!
- A Black Friday acontece um mês antes do começo do verão. Que tal aproveitar os preços para investir
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em
fórmulas nutrimodeladoras que vão te ajudar a chegar com tudo naquele vestidinho branco de
http://claudiacoral.com.br
Réveillon? E então? #mandamanipular sua fórmula feita sob medida, com tudo o que seu corpo precisa!
Um beijo e boas compras!
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