
TESTERKA Vzory 

Meno Hana 

Vek 52 

Testovaný 
produkt 

denný krém - Hyaluron Day Cream 

Pred Kozmetiku proti vráskam vôbec nepoužíva, len hydratuje. Má veľmi citlivú a suchú 
pleť, krémy, ktoré skúšala ju často štípali. Vrásky nijako účelne nerieši. 

 
Po 

Aký na vás kozmetika 
NAFIGATE urobila dojem? 

Dobrý, vypadá čisto a jednoducho, to je mi blízke. 

Ako sa vám kozmetika 
používala? (Konzistencia, 
pocity) 

Najprv mi vadila pumpička, nevedela som koľko odmerať a 
prekvapilo ma, koľko na jedno stlačenie vytečie. Krém má veľmi 
príjemnú konzistenciu, je ľahký, nezanecháva mazľavý film a 
neštípal ma.  

Vidíte na sebe účinok 
kozmetiky?  

Aplikácia mi bola príjemná, ale účinok som nevidela. 

Dostali ste na svoj vzhľad 
spätnú väzbu?  

Nie, nikto si nevšimol.  

Aké sú podľa vás pozitíva a 
negatíva kozmetiky 
NAFIGATE? 

Pozitívne je, že nezanecháva mastnú pleť, je ľahký, jednoducho sa 
používa, rýchlo sa vstrebe.  

Negatívne hodnotím pumpičku, s ktorou sa krém horšie dávkoval. 
Mám radšej, keď si krém nanesiem rukou. 

Začali ste sa zaujímať o 
ďalšiu kozmetiku (HA, 
parabény, parfumácia)? 

Hodnotí pozitívne, ale nemala čas zisťovať nič ďalšie.  

Zvažujete teraz používať 
kozmetiku NAFIGATE aj 
naďalej? 

Áno, mala som z krému dobrý pocit. 

Odporučili by ste kozmetiku 
NAFIGATE svojej rodine / 
známym? 

Áno, mne krém vyhovoval. A oceňujem aj to, že je možnosť 
vyskúšania vzorčekov pred kúpou produktu. Takže každý si môže 
najprv otestovať, či mu produkt sedí alebo nie, pretože každá pleť je 
iná. Ja osobne som spokojná. 



Príbeh 

„Som úplne obyčajná žena, vychovala som 4 deti. Robia mi radosť, pretože dnes vidím, že moja 
starostlivosť o nich nebola zbytočná a podarilo sa mi vychovať z nich zdravých a samostatných ľudí. 
Mám teraz možnosť starať sa viac sama o seba a zvoľniť životné tempo. Začala som chodiť na 
manikúru a pravidelne ku kaderníkovi. Mám citlivú pleť a NAFIGATE krém, ktorý som skúšala, mi 
úplne vyhovuje. Výborne sa používa. 
Kozmetiku proti vráskam som nikdy predtým nepoužívala, síce vrásky mám, ale cielene ich neriešim. 
Nedám ale dopustiť na dôkladnú hydratáciu. Kvôli citlivej pleti sa mi veľmi často stane, že si 
zaobstarám nejaký krém a štípe ma. Nakoniec ho kvôli tomu ani nemôžem používať. 
Kozmetika od NAFIGATE je čistá a jednoduchá, to je mi blízke, nemám rada preplácané veci. 
U denného krému mi najskôr vadila pumpička. Nevedela som, koľko krému odmerať a prekvapilo ma, 
koľko ho na jedno stlačenie z tubičky vytieklo. Nabudúce už som vedela, že nesmiem pumpičku stlačiť 
na doraz, ale i tak som sa s ňou úplne nezžila. Dávam prednosť tomu, keď si krém môžem nabrať 
rukou. 
Krém má veľmi príjemnú konzistenciu, je ľahký, nezanecháva mazľavý film a neštípe ma. Príde mi 
sympatické, že je bez parabénov a parfumácie. Najdôležitejšie ale je, že ani moji citlivú pleť vôbec 
neštípal.” 
 

Podpisom súhlasím so zverejnením fotografií, príbehu a krstného mena spojenými s testovaním 
uvedeného produktu na marketingové účely (web, sociálne siete, tlač) spoločnosti NAFIGATE 
Cosmetics, a. s. 
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