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Mióta vagy a szakmában?

A

z élet a műszaki pálya
felé sodort; műszaki
menedzserként, kórház-és orvostechnikai
szakmérnökként vonzott az orvostechnológia, illetve a gyógyításban használatos
műszaki gépek és berendezések
működése - így elmondhatom,
hogy az elektrokozmetika is a
szívem csücske. A kozmetikus
szakma mindig is érdekelt, de
csak másfél évvel ezelőtt, 40
évesen döntöttem úgy, hogy
belevágok. Nagyon boldog vagyok, hogy megtettem, mert
úgy érzem, hogy van lehetőségem kiteljesedni és folyamatosan fejlődni, ami inspirál. Kezdőként, kiváltképp a jelenlegi
helyzetben nem egyszerű ebben
a szakmában elindulni, de hiszek

abban, hogy hatalmas jövője van
a prekozmetológiának. Szerencsés vagyok, hogy kezdőként
lehetőségem nyílt a German
Derma Concept professzionális
termékeivel megismerkedni és a
Meso Laser gépet megvásárolni,
így prémium szolgáltatásokkal
várom a szépülni vágyókat.

Milyen terveid vannak a
közeljövőben?
Alázatos munka és folyamatos
tanulás, hogy a vendégeimnek
mindig tudjak újat mutatni, és a
legjobb kezelést nyújtsam számukra. Hiszek abban, hogy az
egészséges, üde, ragyogó bőr
nem kiváltság, megfelelő kezeléssel és minőségi termékekkel
bárki számára elérhető.

Milyennek látod a prekozmetológiai kezeléseid eredményeit?

A legtöbb vendégem szinte csak
a tűnélküli lézeres mezoterápiás kezelést veszi igénybe, mert
rendkívül hatásos és az eredmény magáért beszél. Akik már

kipróbálták, azok a saját bőrükön tapasztalták meg a valódi
problémamegoldást, legyen szó
rosaceás, aknés vagy érett bőrről.
Melyik a kedvenc prekozmetológiai kezelésed? Miért?
Kedvencem a Pure Peptides VIP
kezelés, mert egy igazi Jolly Joker a ráncos, idősödő bőrnek,
azonnali hatással. A Diamond
Dream hóalgás luxuskezelést is
nagyon szeretem, mely látványosan javítja a bőrképet, azonnali segítség a dehidratált, idősödő bőr számára.

Melyik a legtöbbször végzett kezelésed? Miért?

A Diamond Dream hóalgás mesolaser luxuskezelés, mert kedvező ára miatt elérhető a vendégek számára, akik elégedettek
az eredménnyel, hiszen nem
csak ránctalanabb, fiatalosabb
bőrképet látnak a tükörbe nézve, hanem hosszútávon sokkal
egészségesebb,
hidratáltabb
lesz a bőrük.
Mit szoktál javasolni, ha megkeresnek és nem tudják eldönteni milyen kezelést vegyenek igénybe?

Szolgáltatásaimat mindig személyre szabottan végzem, az
adott bőrprobléma kezelésére
helyezve a hangsúlyt, legyen szó
aknés, rozaceás vagy idősödő
bőrről, pigmentfolt halványításról. Javaslatom alapján együtt
megbeszéljük, hogy mi lenne a
legmegfelelőbb kezelés, mindig
a bőr állapotának javítását szem
előtt tartva.
Melyik korosztály jelentkezik
leginkább a kezeléseidre?
Vendégeim főként a 40-es éveiben járó hölgyek, de remélem,
hogy egyre több fiatal is eljön

hozzám kezelésre, mert nagyon
szép eredményeket lehet elérni
a gyulladt, aknés bőr esetében
is.
Mit üzensz a vendégeknek,
miért érdemes a prekozmetológiai kezeléseket kipróbálniuk?
Ha fontos a bőrük egészsége, és
a valódi problémamegoldás, ha
hosszútávú eredményeket szeretnének, ha nem akarnak plasztikai beavatkozásokat, akkor
érdemes a prekozmetológiai kezeléseket kipróbálniuk, és biztos
vagyok benne, hogy nem fognak
csalódni.

Milyen ajánlatod van azoknak, akik a közeledben laknak
vagy dolgoznak, és kipróbálnák valamelyik kezelésed?

Első alkalommal mindenkivel
konzultálok, átbeszéljük a lehetőségeket, a bőr állapotának és
az igényeknek megfelelően személyre szabom a kezelést. Lehetőség van kipróbálni az Age
Attraction termékeket, megismerni az összetevőket, illetve
kizárni a kontraindikációkat. A
konzultáció mindenki számára
ingyenes.

Hogyan tudnak bejelentkezni
hozzád?
Az ArcTerápia Facebook szakmai oldalamon messengeren, telefonon, vagy a www.arcterapia.
hu honlapomon e-mailen is lehetőség van bejelentkezni.
Nagy szeretettel várok mindenkit, akik szeretnék megtapasztalni a prekozmetológia csodáját.
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