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BioTrendy.pl to serwis internetowy będący nowym projektem konsumenckim, zajmujący się zbieraniem
informacji na temat produktów drogeryjnych dostępnych aktualnie na rynku polskim, w 5-ciu kategoriach:
Suplementy Diety, Kosmetyki, Perfumy, Feromony oraz Artykuły spożywcze. Użytkownicy portalu mogą
sprawdzić w jego obrębie: skład, cenę, opinie innych osób na temat szukanego przez nich produktu, a także
informacje o środkach ostrożności, czy przeciwwskazaniach, jakie należy zachować podczas stosowania
danego produktu drogeryjnego. W obecnej formie portal BioTrendy.pl ma szczegółowo rozwiniętą kategorię:
Suplementy Diety, która dzięki się na następujące podkategorie: Odchudzanie i Dieta, Oczyszczanie
organizmu, Kulturystyka, Intymne (Libido u kobiet, Potencja / Erekcja, Przedwczesny wytrysk, Powiększanie
piersi, Powiększanie penisa, Sprawność seksualna), Mięśnie stawy i kości, Pielęgnacja skóry, Kwasy Omega
6, Rzucenie palenia, Serce i układ krążenia, Witaminy i minerały, Układ nerwowy i pamięć, Włosy i
paznokcie. Ponadto odwiedzający serwis mogą znaleźć specjalistyczne artykuły z zakresu: zdrowia,
odchudzania, diet czy różnych składników roślinnych wykorzystywanych obecnie przy produkcji
suplementów diety i kosmetyków. Natomiast dzięki zakładce Kupony / Zniżki istnieje również możliwość
skorzystanie z wielu udostępnionych przez serwis kuponów rabatowych / zniżkowych.

Kategorie
Zdrowie i uroda - Kosmetyki
Zdrowie i uroda - Diety i odchudzanie
Zdrowie i uroda - Zioła
Zdrowie i uroda - Uroda
Zdrowie i uroda - Medycyna naturalna
Miasta i regiony - Mazowieckie - Warszawa
Według domeny - Pl
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Oczyszczanie organizmu, Odchudzanie dieta, Tabletki na oczyszczanie organizmu, Erekcja, Kosmetyki, 
Tabletki na odchudzanie, Fitness, Suplementy diety, Potencja, Feromony, Perfumy, Artykuły spożywcze, 
Rzucenie palenia, Kulturystyka
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