Luetun ymmärtäminen
Tasapainoa kotimaisella hierontainnovaatiolla
Lue alla oleva fiktiivinen mainosteksti. Lukemisen jälkeen vastaa tekstin perässä
oleviin kysymyksiin.

Elämäsi suurin ja kaunein valinta on käsissäsi! Ostaako NENÄHIEROJA vai ei? Onko
minulla varaa ostaa laite, joka tulee parantamaan elämäni laadun 100 % hurjalla
kiidolla?
Ei hätää! Supisuomalainen keksintö ”Finnish Nose Gentle Care”- ulkoinen hieroja on
ekologinen ja vain 33 euron hintainen. Tuotteen voit ostaa kertaostoksena tai osatai kuukausimaksulla!
Nenähierojan ekologinen koivunkaarna-koostumus sallii sinun nauttia ulkoisen
hieronnan kanssa samaan aikaan tapahtuvasta aistielämyksestä, kun ekologinen
puunkaarna hieroo ja hellii nenääsi, ja kun kaarnan aromaattinen tuoksu saa sinut
sukeltamaan lapsuutesi taianomaiseen satumetsään! Kaarnan biodynaaminen
koostumus, parantava vaikutus, ekologinen yhteys suomalaiseen perinneluontoon
sekä sen historia yhtenä Suomen kansallispuuna, auttavat sinua sukeltamaan
syvärentoutumisen tilaan, joka helpottaa kiirettä, stressiä, jopa PMS-oireita…
Hieroja auttaa sinua pääsemään mindfullness- tilaan ja tuo sinulle ekologisen
mahdollisuuden ottaa aikalisä omasta elämästäsi!
Tuote on lakisääteisesti testattu. Jos et ole tuotteeseen tyytyväinen, on meillä 10
päivän palautusmahdollisuus. Emme korvaa tuotetta, josta kaarna on irrotettu
väkisin.

Huomio! Tuote on tarkoitettu vain nenän alueen ulkoiseen virkistyskäyttöön!
Tämän upean keksinnön keksi meidän oma suomalainen metsäshamaanimme, eli
tietenkin Ville Haanperä! Tämä supisuomalainen, jo pienestä lapsesta asti metsässä
asunut neljännen polven paljasjalka-shamaani asuu Hämeen metsissä, kerää
luontoaiheista kirjaansa varten materiaalia ja opettelee tunnistamaan (yhä
nopeammalla tiheydellä ja aikavälillä) erilaisia luonnossa elävien olentojen tuoksuja.
Hän on horoskoopiltansa härkä ja kuten tiedämme, härät ovat erittäin intohimoisia
ja pitävät erilaisista materioista ja nautinnoista, kuten kengistä, taiteesta ja vaikkapa
jalkakylvyistä. Siksipä onkin erikoista, että Ville valitsi tällaisen polun! No. Kaikki alkoi
siitä, kun Ville muutti kuusivuotiaana metsään isoisänsä shamaanikotaan asumaan.
Ja sille tielle hän jäi, sillä kuten mies itse kertoo, tuottavat metsä ja sen erilaiset
olomuodot hänelle suurempaa nautintoa kuin mitä yksikään materia tai modernin
yhteiskunnan suoma tarjonta voisi hänelle lahjoittaa.

Kysymykset:
1. Mainitse vähintään kolme myyntivalttia, jota tuotteella kerrotaan olevan?

2. Minkälaisia hyötyjä tuotteen kerrotaan tarjoavan? Mainitse vähintään kolme
asiaa.

Vastaukset:
1. Mainitse vähintään kolme myyntivalttia, jota tuotteella kerrotaan olevan?
 Kotimaisuus
 Ympäristöystävällinen koostumus
 Nenän hellintä
 Rentouttava metsän tuoksu
 Tuote on lakisääteisesti testattu
 Tuotteella on 10 päivän palautusoikeus
 Tuotteen kautta voi kokea yhteyttä suomalaiseen perinneluontoon.

2. Minkälaisia hyötyjä tuotteen kerrotaan tarjoavan? Mainitse vähintään kolme
asiaa.
Tuotteen luvataan helpottavan kiirettä, stressiä ja PMS-oireita sekä auttamaan
rentoutumisessa. Yleisen elämänlaadun kerrotaan kohenevan paljon ja nopeasti
tuotteen avulla.

