
3 kroki do pięknej cery 

Pobierz darmowy e-book 

Zadbaj o dobry wygląd niewielkim wysiłkiem – bez dodatkowych kosztów,                      

w domowych warunkach. 

Chcę zadbać o piękną cerę! 

 

3 kroki do pięknej cery to odpowiedź na Twoje potrzeby 

 

• Nie chcesz wydać fortuny na pielęgnację cery?  

• Spędzanie czasu przed lustrem nie należy do Twoich ulubionych zajęć? 

• Nie lubisz oddawać się w ręce kosmetyczki? 

 

Idealnie się składa. 

W e-booku 3 kroki do pięknej cery znajdziesz: 

                                                                        

                                                                                                                       

proste rady na każdą kieszeń w domowych 
warunkach 

W końcu zaakceptujesz swój 
wygląd bez pomocy 

specjalistycznych zabiegów       
i wiedzy z zakresu 

kosmetologii. 

 

Dobra książka, nowa sukienka, 
wyjazd na Mazury? Tak. 

Oszczędzisz, na co chcesz, nie 
wydając na specjalne zabiegi 
kosmetyczne. Przekonasz się, 
że dbanie o cerę nie musi być 

drogie. 

 

Wszystko, co dobre dla Twojej 
cery, zrobisz w domowych 

warunkach, ubrana                   
w ukochany dres. Słuchając 

podcastu lub Twojej ulubionej 
muzyki, fundujesz sobie przy 

okazji relaks. 

 
 

Nazywam się Alicja Pomocna. Od 10 lat pomagam paniom i panom 

pielęgnować cerę. Zauważyłam, że nie wszyscy chcą korzystać z bezpośredniej 

usługi i przychodzą po radę, jak osiągnąć dobry efekt w domowych warunkach. 

Dlatego stworzyłam kurs Piękna cera bez kosmetyczki, którego częścią jest 

darmowy e-book. Już kilkaset osób skorzystało z moich porad. 



Z początku nie wierzyłam, że takie proste porady mogą przynieść efekt, ale Alicja wie, co 

proponuje. Moja cera nigdy nie była piękniejsza. W końcu z uśmiechem patrzę na swoje 

odbicie w lustrze. 

Maja 

Jako facet wstydziłem się chodzić do kosmetyczki i dbać o skórę twarzy. Przecież to takie 

niemęskie według moich znajomych. Wystarczyło zastosować proste rady z e-booka Alicji, a 

już po kilku tygodniach cieszyłem się cerą bez niespodzianek. 

Artur 

 

E-book „3 kroki do pięknej cery” uratował moją psychikę. Serio. Miałam ogromne kompleksy 

z powodu cery: ziemistej, trądzikowej, przetłuszczającej się. Ciągły brak pieniędzy nie 

pozwalał mi korzystać z usług kosmetyczki czy dermatologa. Czułam się coraz mniej pewnie, 

nie chciałam wychodzić z domu na spotkania ze znajomymi. Zastosowałam się do wszystkich 

rad Alicji. Dodam, że bardzo prostych rad. I na każdą kieszeń. Odzyskałam wiarę w siebie. To 

po prostu działa. 

Weronika 

 

Nie czekaj na cud, pieniądze czy idealne warunki. Weź pielęgnację cery w swoje ręce już 

teraz i ciesz się dobrym wyglądem. 

 

Chcę zadbać o piękną cerę! 

 

 


