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BEAUTY & CARE

Hatékony, 
tartós, kompetens

MIÉRT ALKOTTUK MEG A PREKOZMETOLÓGIAI IRÁNYZATOT? A kozmetológiai eljárások egyre 
költségesebbek. A beavatkozások sikere nem mindig kielégítő. 

Egyre több vendég elégedetlenkedik, hogy a kozmetológiai kezelés ára 
nincs egyensúlyban az eredmény tartósságával. 

zzel párhuzamban egyre 
szélesebb azon vendégek 
száma, akik látványosabb 
eredményeket kívánnak, 

mint amit a kozmetikai kezelések 
nyújtanak, viszont a kozmetológia 
nem opció számukra. Végered-
ményben mindegy, hogy azért, mert 
nem akarnak invazív megoldást 
vagy a relatíve magas ár miatt, de 
egyre többen utasítják vissza vagy 
halasztanak komolyabb beavatkozá-
sokat egy megbízható alternatíva 
kedvéért. 
A prekozmetológiai irányzat vado-
natúj kezelési protokolljainak szi-
gorú betartásával, magas haté-
konyságú, rendkívül tartós kezelé-
sek végezhetők el, maximális elé-
gedettségi rátával.  
 
 
Ti mondtátok 
„A vendégek kíváncsiak. Aki kipróbálta 
azt mondta, soha többet nem jön hagyo-
mányos kezelésre. Az én arcom is még 
mindig gyönyörűen tartja a kezelés ered-
ményét. Alig várom, hogy a Meso Laser 
készülék is a birtokomba legyen.” – írta 
Havas Nikoletta, budapesti kozmetikus 
partnerünk 3 héttel a HYDROcare ké-
szülék átvétele után.  

„Az o2-balance és a Meso Laser készü-
lék a legjobb döntésem volt. Nemcsak én 
szeretem. A vendégek is nagyon elége-
dettek és jó látni az örömüket, a moso-
lyukat, hogy a kezelésért érdemes volt 
eljönniük hozzám, időt és pénzt száni ar-
ra, hogy a bőrük még szebb és fiatalo-
sabb legyen” – Haholt Adrienne, paksi 
kozmetikus kommentje az Age Attracti-
on közösségi média oldalán.  
 
Prekozmetológia  
A prekozmetológiai területén lévő 
kezelési protokollok jelentősen el-
térnek, mind a hagyományos koz-
metikai, mind a kozmetológián al-
kalmazott eljárásoktól. Elég csak a 
bőr előkészítését említeni, ami ese-
tükben nem egyszerűen tisztításon 
alapul, hanem 20-25 percig tartó, 6-8 
lépéses, egymásra épülő savkombi-
nációkkal, ún. prekozmetológiai elő-
kezeléssel készítjük fel a bőrt a ható-
anyag befogadására. A hatóanyag-
bevitel területén is kizárólag olyan 
technológiát alkalmazunk, ahol ga-
rancia van arra, hogy a bejuttatási 
technológiával a bőr gyűjtő funkció-
ját elérjük, így is garantálva a keze-
lés eredményét. 
A prekozmetológiai irányzatot 
100%-ban a cégünk tulajdonának 

tekintjük. A kezelési protokollok és 
a teljes koncepció saját erőből, saját 
szakmai tudásra alapozva, a kezelé-
sek rendszeres és nagy számban 
végzett teszteléséből kerültek meg-
alkotásra. Hiteles forrásokból szár-
mazó technológiáink, 100% német 
fejlesztéseink és tökéletességre tö-
rekvéssel megalkotott prekozmeto-
lógiai termékeink olyan eredmények 
elérését teszik lehetővé, amelyek 
meghatározó szolgáltatások nyújtá-
sát biztosítja azok számára, akik el-
hivatottan képviselni kívánják ezt a 
különleges és eredményorientált te-
rületet. 
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PREKOZMETOLÓGIA 
n A kozmetikánál több, de az or-

vosi kozmetológiánál kevesebb.  
n Soha nem invazív és kizárólag a 

kozmetikai kopetencia határok 
100%-os betartásával végezhe-
tőek.  

n Megbízható hatásmechanizmu-
suk, az alkalmazott technológi-
ák és a prekozmetológiai ható-
anyagok felvállalható garanciát 
biztosítanak a kezelés sikerére.  


