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Magabiztos problémamegoldás 
„A MESO LASER ÉLETEM LEGJOBB SZAKMAI BERUHÁZÁSA VOLT” – hangsúlyozza Rácz Dóra, 

aki az alábbiakban megosztja velünk több éves tapasztalatát a prekozmetológia világáról.
„Több mint 6 éve ismerem 
az Age Attraction márkát, 
Bob Csillát és a csapatát. A 
mai napig hálás vagyok, 

hogy az utam hozzájuk vezetett, 
mert azóta nagyon magabiztosan 
végzem a vendégeimen ezt az 
egyedi szakirányt képviselő terüle-
tet, a prekozmetológiát. 
A kezelések közül nálam az anti-
aging terület lett a leginkább köz-
kedvelt. Először a hatóanyagokat, 
szuperkoncentrátumokat ismertem 
meg, majd kb. 1 hét gondolkozás 
után vettem meg a lézeres mezote-
rápia gépet, a Meso Laser-t, amely 
életem legjobb szakmai fejlődése, 
beruházása volt.  
 
Látványos átalakulás 
Igen, nagy költség, én is megtorpan-
tam az árakon, viszont kipróbálás 
után a hatása és annak tartóssága a 
magáért beszélt. Hat éve, hogy léze-
res mezoterápiával foglalkozom, s 

ezalatt a 6 év alatt a vendégeim el-
képesztő átalakuláson mentek át. 
Ennek köszönhetően a kozmetikai 
munkám is átalakult. Az Age Attrac-
tion Beta Hydroxy savainak köszön-
hetően a 4 hetes kezelések gyakori-
ságával a klasszikus tisztító kezelé-
sek szinte eltűntek a kozmetikai 
palettámról. Ezen túl természetesen 
a bőrtípusnak megfelelő és a kívánt 
cél elérését szolgáló, gondosan kivá-
lasztott hatóanyagoknak hála, a 
vendégeim élvezik a feszes, ápolt, 
csillogó, egészséges és jól táplált arc-
, nyak- és dekoltázsbőrüket. 
 
Mindig kapok segítséget  
Szeretem, hogy az Age Attraction-
nal magabiztos és erőteljes problé-
mamegoldó vagyok, s hogy Bob Csil-
lát és csapatát bármikor fel tudom 
hívni, ha épp elakadok, például az 
új hatóanyagok bevezetésével vagy a 
gépem szervízelésével kapcsolat-
ban. Mindig kapok segítséget. Előfor-

dult, hogy Németországba kellett a 
gépemet kiküldeni (5 év után a lézer 
elektródáit cserélték ki), de addig 
sem maradtam gép nélkül, mert 
Csilla biztosított nekem egy csere-
gépet arra az időre, amíg az enyém 
Németországban frissült. Így nem 
esett ki a forgalmam, és a vendége-
im is ugyanúgy szépülhettek. 
Csilláék kimagasló szakmai támoga-
tására kozmetikusként, cégként és 
emberként egyaránt számíthatok. 
Köszönöm, hogy vagytok nekem!” 

BOB CSILLA  
German Derma Concept 
ügyvezető. 
Kozmetikus, lézeres 
mezoterápiás szakértő, 
brand manager.  PR
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Rácz Dóra kozmetikusmester, 
 Make Up European Champion, szalonvezető. 


