GO- X FRESH Solusi Untuk Bau Badan Anda
Harga : Rp 30.000,00
Solusi Untuk Bau Badan Anda…
Produk Gox Fresh yang dapat menghilangkan bau badan separah apapun. Cukup digosokan
perlahan pada ketiak sehabis mandi dan garansi 24 jam anda terbebas dari bau badan. Kini anda
bisa bebas bergaul tanpa khawatir bau badan.
Produk G-OX Fresh yang dapat menghilangkan bau badan dengan mengeluarkan aroma segar
Produk G-OX Fresh yang dapat menghilangkan bau badan separah apapun, cukup digosokkan
perlahan pada ketiak sehabis mandi,garansi dalam 24 jam anda terbebas dari bau badan.Kini anda
bisa bebas bergaul tanpa khawatir bau badan.G-OX Fresh ini mengandung zat anti bakteri yang
biasa ada di ketiak yang menyebabkan bau tidak sedap,diambil dari pegunungan 100% alami tanpa
kimia dan dengan mengeluarkan aroma segar dan tidak seperti deodorant dipasaran yang dapat
mengakibatkan ketiak lengket dan tidak nyaman.
MANFAAT G – OX FRESH :
* PENGGANTI DEODORANT
* ATASI BAU BADAN DAN KERINGAT BERLEBIH
* TIDAK LENGKET DAN LANGSUNG KERING
Gox fresh ini mengandung zat anti bakteri yang biasa ada di ketiak yang menyebabkan bau tidak
sedap. Diambil dari alam tanpa kimia dan dengan mengeluarkan aroma segar. Tidak seperti
deodorant di pasaran yang dapat mengakibatkan ketiak lengket dan tidak nyaman.
Cara pakai:
1. Gosokan perlahan pada ketiak sehabis mandi sewaktu ketiak masih basah.
2. Jika belum mandi atau tidak mandi, basahi Giox Fresh dengan air kemudian gosokan perlahan
pada ketiak.
Gox Fresh diproduksi untuk solusi bau keringat yang sering terjadi pada pria atau wanita. Terbuat
dari bahan – bahan alami 100%.
NB : Simpan di tempat yang sejuk dan aman, karena Giox Fresh ini mudah pecah. Bisa untuk
menghilangkan bau kaki juga, caranya basuh kaki dengan air rendaman Giox Fresh (yang telah
direndam kurang lebih selama 3 menit dengan air 300 ml)
PEMESANAN DAN INFORMASI :
Phone & WhatApps 0877-3934-2772 / 0852-9324-9380 / 0853 5262 3270 (SMS/TELPON/WA)
Jauhari Hadi Sutrisno, S. Farmasi, Apoteker
– Area Jogja bisa diantar Gratis
– Luar Kota bisa memakai jasa JNE, Pos, Wahana dan Jasa pengiriman yang lebih murah ongkos
kirimnya.
Alamat toko :
Jl. Pramuka no 39 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta 55163 (DEPAN SWALAYAN PAMELA 4) –
(timur jalan)

