


W nadchodzącym kwartale oddajemy gabinetom specjalizującym się w medycynie 
estetycznej aż 20 postów skierowanych na media społecznościowe oraz 4 starannie 
przygotowanych grafik do wykorzystania na Instastories, które w przejrzysty sposób 
przedstawiają możliwości gamy biostymulatorów Pluryal.

DENSIFIERS to certyfikowana seria naturalnych, przebadanych i w pełni wchłanianych 
zagęszczaczy tkankowych opartych na wysoko oczyszczonych polinukleotydach, kwasie 
hialuronowym oraz mannitolu. Zostały stworzone z myślą o restrukturyzacji, 
maksymalnej odbudowie i naprawie rejonów skóry na twarzy, ciele i włosów z 
uwzględnieniem najdelikatniejszych obszarów.

Dziękujemy za zaufanie!



Jak korzystać z materiałów?
1. Skopiuj treść posta. W celu pobrania posta wejdź TUTAJ lub kliknij prawym 
przyciskiem myszki na wybraną grafikę i otwórz ją w nowym oknie. Następnie 
zapisz grafikę na swoim dysku. 

2. Opublikuj post na fanpage’u swojego gabinetu lub zaplanuj korzystając z 
harmonogramu dostępnego na 
stronie business.facebook.com/creatorstudio/home.

3. Dodatkowo zalecamy wykorzystanie kilku z wybranych hashtagów: #Pluryal
#PluryalPolska #MedycynaEstetyczna oraz oznaczeń związanych z serią 
produktów, m.in.: #PluryalSilk #PluryalBiosculpture #PluryalDensify
#PluryalHairDensity.

4. Prosimy o oznaczanie profili Pluryal w mediach społecznościowych:
Facebook: @Pluryal PL
Instagram: @Pluryal_Polska

https://drive.google.com/drive/folders/1JK9BrDx4UuPW0Dq-TIOLuYaTinDN6GOH?usp=sharing


Spis treści: 
1. Marka Pluryal
2. Produkty Pluryal Densifiers:

a) Pluryal Silk
b) Pluryal Biosculpture
c) Pluryal Densify
d) Pluryal Hair Density

3. Dodatkowa komunikacja
4. Instastories



Treść posta:
W naszym gabinecie możesz skorzystać z ekskluzywnych, w pełni 
bezpiecznych terapii z wykorzystaniem biostymulatorów @Pluryal
PL, dzięki którym zyskasz:
- idealnie nawilżoną i zregenerowaną skórę, nawet w 
najdelikatniejszych obszarach,
- skuteczne i naturalne efekty.

Zarezerwuj wizytę w naszym gabinecie już teraz!
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1Kv-Iu2iewRze3cBVT-HKlP-i7i46MWvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kv-Iu2iewRze3cBVT-HKlP-i7i46MWvG/view?usp=sharing


Treść posta:
Postaw na naturalne piękno! Biostymulatory Pluryal są doskonałą 
odpowiedzią na takie potrzeby skóry, jak:
- zmarszczki,
- nierówna struktura lub koloryt,
- widoczne pory,
- swędzenie związane z suchością,
- łysienie lub przerzedzenie włosów.

Wszystkie efekty możesz osiągnąć bez okresu rekonwalescencji i 
praktycznie bezboleśnie!

Umów się na wizytę i sprawdź możliwości biostymulatorów @Pluryal PL.
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mal]

https://drive.google.com/file/d/1KhSDOipMmmTymjsKMbFf1yykDZPu7L2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhSDOipMmmTymjsKMbFf1yykDZPu7L2a/view?usp=sharing


Treść posta:
Marzysz o skutecznym zabiegu regeneracyjnym skóry, który nadaje 
naturalny efekt bez ryzyka powikłań?

Terapia z wykorzystaniem biostymulatorów @Pluryal PL to innowacyjny 
sposób na regenerację skóry za pomocą połączenia 3 aktywnych 
składników: polinukleotydów, kwasu hialuronowego i mannitolu, które 
odpowiadają na potrzeby kobiet i mężczyzn w każdym wieku, między 
innymi:
- zmarszczki, nierówna struktura lub koloryt,
- widoczne pory, swędzenie związane z suchością,
- łysienie lub przerzedzenie włosów.

Umów się na konsultację już dziś w naszym gabinecie i sprawdź 
możliwości biostymulatorów @Pluryal PL.

Umów się na wizytę:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mal]

https://drive.google.com/file/d/1KqRBkSE7tsXRvLbTk5gOA_CDRLWHj8BO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqRBkSE7tsXRvLbTk5gOA_CDRLWHj8BO/view?usp=sharing


Treść posta:
Innowacyjna terapia biostymulatorami @Pluryal PL to odpowiedź na 
wszystkie potrzeby skóry – niezależnie od wieku!

Już dzisiaj umów wizytę w naszym gabinecie i przekonaj się sama:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1KbXYWqYLXl1v6fvonUBshqWTb223Kuvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbXYWqYLXl1v6fvonUBshqWTb223Kuvu/view?usp=sharing


Treść posta:
Twój najpiękniejszy moment w życiu jest właśnie teraz – podkreśl go 
wyjątkowym efektem, jaki oferuje terapia z wykorzystaniem 
biostymulatora Pluryal Silk.

Pluryal Silk regeneruje skórę w delikatnych obszarach wokół oczu, szyi i 
dekoltu. Efekt uzyskasz praktycznie bezboleśnie i bez okresu 
rekonwalescencji!

Umów się na wizytę:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1KDcnAFyhrWk2wzIUCFW9nlF7rNy4mumM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDcnAFyhrWk2wzIUCFW9nlF7rNy4mumM/view?usp=sharing


Treść posta:
Zmęczone okolice oczu lub skóra pozbawiona sprężystości? Mamy na to 
sposób!

Pluryal Silk to innowacyjny bio regeneracyjny produkt, który już podczas 
pierwszej wizyty daje efekt regeneracji i wyraźnie poprawia sprężystość 
oraz elastyczność skóry! YOU’R MOST BEAUTIFUL AGE IS NOW.

Umów się na wizytę w naszym gabinecie:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1KaFs55Su4YgILlcCc9_LhRrJtOOfEHE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaFs55Su4YgILlcCc9_LhRrJtOOfEHE-/view?usp=sharing


Treść posta:
Masz tyle lat, na ile się czujesz!

A z pierwszymi oznakami starzenia poradzi sobie Pluryal Densify, który 
dzięki połączeniu polinukleotydów, kwasu hialuronowego i mannitolu, nie 
tylko regeneruje skórę, ale również ujędrnia i dodaje koloryt.

Zabiegi z wykorzystaniem produktów @Pluryal PL nie powodują 
obrzęków ani zaczerwienień, więc po wizycie w naszym gabinecie 
bezproblemowo można iść podbijać świat!

Umów się na wizytę i przekonaj się osobiście o możliwościach Pluryal
Silk:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1KQmTZ6snnVNOvg5WYgUD0_ZyCoT8ZpXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQmTZ6snnVNOvg5WYgUD0_ZyCoT8ZpXc/view?usp=sharing


Treść posta:
Twoja skóra potrzebuje maksymalnego nawilżenia? Skorzystaj z Pluryal
Biosculpture, który oparty jest na technologii MATRICYAL 3D.

Jak działa MATRICYAL 3D? W celu większego nawilżenia, poprawy 
elastyczności i ujędrnienia skóry zastosowany został wysoko oczyszczony 
kwas hialuronowy łączący w sobie trzy różne rodzaje HA. Innowacyjne 
technologia z Luksemburga zapewnia całkowitą bio-rewitalizację w 
obszarach potrzebujących regeneracji i wypełnienia!

Umów się na wizytę w naszym gabinecie:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1KCj-c-K5cujNiZnaMeTZzkk1-ZXhI9_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCj-c-K5cujNiZnaMeTZzkk1-ZXhI9_1/view?usp=sharing


Treść posta:
Chcesz odbudować utraconą jędrność i objętość skory? Skorzystaj z 
terapii regenerującej Pluryal Biosculpture, która dedykowana jest skórze 
potrzebującej regeneracji i wypełniania w okolicach fałdy nosowo-
wargowej, ust, kości policzkowych, szyi czy dekoltu.

Pluryal Biosculpture to innowacyjny produkt zapewniający:
- Maksymalne nawilżenie
- Zmniejszoną wiotkość skóry
- Odbudowę wiotkości skóry
- Ochronę tkanki przed degradacją

Umów się na wizytę:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1KACgu-5Rd4MHpbvOIGZ4dlzvX4Nb0Ra3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KACgu-5Rd4MHpbvOIGZ4dlzvX4Nb0Ra3/view?usp=sharing


Treść posta:
Kiedy warto skorzystać z terapii z wykorzystaniem Pluryal Biosculpture?

Wtedy, kiedy zależy ci najbardziej na maksymalnym nawilżeniu, poprawy 
napięcia skóry i uzyskaniu efektu odmłodzenia! 

https://drive.google.com/file/d/1K1KgdiwPLeQgYOXAUFN7GWCLAcYuBLMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1KgdiwPLeQgYOXAUFN7GWCLAcYuBLMX/view?usp=sharing


Treść posta:
Pluryal Densify to wyjątkowa i unikalna formuła całkowitej regeneracji 
skóry. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez połączenie polinukleotydów, 
kwasu hialuronowego i mannitolu, które zapewniają synergiczne 
działanie zagęszczające skórę.

Umów się na wizytę i sprawdź możliwości @Pluryal PL:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1K1d3C-uzJXYAHJquvhIKOyVQihAEEfgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1d3C-uzJXYAHJquvhIKOyVQihAEEfgG/view?usp=sharing


Treść posta:
Skuteczna regeneracja dojrzałej skóry? Sprawdź dostępne możliwości!

Pluryal Densify w pełni regeneruje i nadaje blasku skórze twarzy i ciała. 
Dzięki połączeniu trzech aktywnych składników, gwarantuje efekt 
zagęszczający skórę.

Umów się na wizytę w naszym gabinecie:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1K4nkda9t6VmnUxjf4z8ylxdis5Nyt70u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4nkda9t6VmnUxjf4z8ylxdis5Nyt70u/view?usp=sharing


Treść posta:
Pluryal Densify to krok w kierunku naturalnego piękna!

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej formuły łączącej kilka związków, 
zyskujemy możliwość synergicznego zagęszczenia skóry. To nie wszystko! 
Wybierając Pluryal Densify możesz zachwycić zniewalającym efektem w 
postaci poprawy kolorytu i przywrócenia blasku w rejonach twarzy bądź 
całego ciała.

Umów się na wizytę w naszym gabinecie:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1K98UsRnGJblajJV5CtJ8TzRTokCPNlX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K98UsRnGJblajJV5CtJ8TzRTokCPNlX5/view?usp=sharing


Treść posta:
Poznaj sekret pięknych i bujnych włosów, niezależnie od wieku! Zabiegi z 
wykorzystaniem biostymulatora Pluryal Hair Density zwiększają 
aktywność metaboliczną komórek.

Efekt? Wzmocniona skóra głowy, w pełni odżywione mieszki włosowe 
oraz zwiększona gęstość włosów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach Pluryal Hair Density? 
Umów się na konsultacje:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1K9sZTHUzkFCYJVm5CugMfBifvkJRmJS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K9sZTHUzkFCYJVm5CugMfBifvkJRmJS5/view?usp=sharing


Treść posta:
Problem z wypadaniem włosów? Nigdy więcej!

Pluryal Hair Density to terapia wykorzystująca technologię HPN. Co to 
oznacza? Biostymulator zawiera naturalne i wysoko oczyszczone 
polinukleotydy, które:
- Wzmacniają skórę głowy
- W pełni odżywiają mieszki włosowe
- Zwiększona gęstość włosów 

https://drive.google.com/file/d/1Jje2TjX_n5P9uAZ8kgVyc7vJUGE-78rx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jje2TjX_n5P9uAZ8kgVyc7vJUGE-78rx/view?usp=sharing


Treść posta:
Piękne, grube i gęste włosy? Spełnimy Twoje marzenie!
Zadbaj o wzmocnią skórę głowy dzięki Pluryal Hair Density! Dzięki 
zabiegowi z wykorzystaniem tego produktu mamy możliwość zwiększyć 
aktywność metaboliczną komórek oraz fazę wzrostu włosów w mieszkach 
włosowych.

Umów się na wizytę i sprawdź możliwości @Pluryal PL:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1JvQYt7fy_NiBA_NiROO8c1LXMGZgYyw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JvQYt7fy_NiBA_NiROO8c1LXMGZgYyw2/view?usp=sharing


Treść posta:
Odkryj w sobie naturalne piękno – nie tylko w Dzień Kobiet!
Pamiętaj, że… YOUR MOST BEAUTIFUL AGE IS NOW!

https://drive.google.com/file/d/1Jw0S9Y6fdNlgc1kNmVDc0l0LGEFZ58Ju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw0S9Y6fdNlgc1kNmVDc0l0LGEFZ58Ju/view?usp=sharing


Treść posta:
Plan podróży gotowy, a walizki już spakowane? Czas zadbać o dogłębne 
nawilżenie skóry!
Biostymulatory @Pluryal PL to klucz do prawidłowego nawilżenia, 
regeneracji i jędrności nawet w najbardziej delikatnych obszarach twarzy 
i ciała.

Certyfikowane zabiegi z wykorzystaniem luksemburskich wyrobów 
medycznych Pluryal dostępne są w naszym gabinecie:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1JiMD0IPJv0ATTUmmui3RwnamASpF2S60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JiMD0IPJv0ATTUmmui3RwnamASpF2S60/view?usp=sharing


Treść posta:
Dzień Mamy jest zdecydowanie jednym z piękniejszych dni w roku!

Z tej okazji podaruj sobie lub swojej mamie coś wyjątkowego, co pozwoli 
zatrzymać na chwilę cudowny czas. Zabiegi z wykorzystaniem 
biostymulatorów @Pluryal PL poprawiają elastycznosć, redukują 
wiotkość oraz dogłębnie regenerują nawet najdelikatniejsze obszary 
skóry w rejonach oczu, szyi czy dekoltu.

Skontaktuj się z nami w celu umówienia wizyty:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1JiGX-gvLfP8psO6imWRpBdwpB3lgPiIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JiGX-gvLfP8psO6imWRpBdwpB3lgPiIB/view?usp=sharing


Treść posta:
Rozkwitnij na wiosnę dzięki certyfikowanym zabiegom @Pluryal PL!

Zbliża się najbardziej gorący okres w roku, kiedy nawilżenie skóry jest 
najbardziej istotne. Ekspozycja na słońce to jeden z czynników 
zagrażających naturalnej barierze ochronnej, co w rezultacie prowadzi do 
do utraty elastyczności czy matowienia.

Innowacyjne biostymulatory Pluryal regenerują skórę, dogłębnie 
nawilżają i poprawiają jej sprężystość bez ryzyka powikłań czy reakcji 
alergicznych. Umów się na wizytę już teraz:
[telefon]
[adres strony internetowej]
[e-mail]

https://drive.google.com/file/d/1J_xyNw1PsTZlAtM10JQz1hdDls4Ixr0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_xyNw1PsTZlAtM10JQz1hdDls4Ixr0g/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1JZ0tuSvtW5j349g72qoMxLecW3nrbg7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZ0tuSvtW5j349g72qoMxLecW3nrbg7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jc3WsfmixYJ92YuKxLDj5GXIG036vm0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jc3WsfmixYJ92YuKxLDj5GXIG036vm0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYfoFEkUlr6707C6mBbLTWA73mUU8vKL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYfoFEkUlr6707C6mBbLTWA73mUU8vKL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXJvKxbkS8t5xc1f_6yalzL60rHHW-21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXJvKxbkS8t5xc1f_6yalzL60rHHW-21/view?usp=sharing


Piotr Jastrzębski: 

Robert Sagan: 

Przemysław Wasążnik:  

Przemysław Tomczak:

piotr.jastrzebski@innmedis.pl 

robert.sagan@innmedis.pl 

przemyslaw.wasaznik@innmedis.pl 

przemyslaw.tomczak@innmedis.pl

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

ŁÓDZKIE, DOLNOŚLĄSKIE, PODKARPACKIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE 

MAZOWIECKIE, LUBELSKIE, PODLASKIE, POMORSKIE 

ZACHODNIO-POMORSKIE, LUBUSKIE,

WIELKOPOLSKIE

+48 517 701 405

+48 516 313 763

+48 780 111 265

+48 518 119 490

Skontaktuj się z nami:

www.innmedis.pl 

biuro@innmedis.pl 

Ul. Forteczna 8/6

32-086Węgrzce

(+48) 517 701 405

mailto:piotr.jastrzebski@innmedis.pl
mailto:robert.sagan@innmedis.pl
mailto:przemyslaw.wasaznik@innmedis.pl
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