BEAUTY & CARE

Valóban megállja
a helyét a gépi tisztítás?
SZERETÜNK TISZTÍTÓ KEZELÉSEKET VÉGEZNI? Egy alapos nyomkodáson alapuló tisztító
kezelés egy, másfél óra. És hatékony? Tartós az eredmény? Profit szempontjából mennyire
megtérülő a szolgáltatás? A hagyományos tisztító kezelésekre épül a szakmánk. Jó ez így? Vagy
megértünk a változtatásra? Esetleg már kívánunk valami mást ezen a területen?
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Mert működik –
kétséget kizáróan.
A tisztító kezeléseket sokan hoszszadalmas, unalmas procedúrának
tartjuk. (Tisztelet a kivételnek. Akik
imádják ezeket a kezeléseket, azok
előtt le a kalappal…) Az is tény, hogy
a tisztító kezelések nem csodát tevőek. Több, kevesebb sikerrel végezzük. Van, akinél teljesen rendbe hozza a bőrt, és van, akinél sokadszorra
ismételjük, mégse haladunk olyan
ütemben, ahogy elvárnánk. Talán
azért se nagy kedvenc, mert – valljuk
be – pénzt keresni se könnyű vele.
Addig, amíg egy magas minőségű
prémium kategóriás anti-aging ke-
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zeléssel egy óra – relatíve könnyű –
munkavégzéssel akár 15 000 Ft-ot is
profitálhatunk, addig egy tisztító kezelés kapcsán, másfél órás – sokkal
megterhelőbb munkával – ennek talán a fele marad a zsebünkben, jó
esetben.

Máshogy tisztít,
és hatékonyabban
A HYDROcare H2O készülékkel minden megalkuvás nélkül végezhetőek el a tisztító kezelések. Fontos viszont, hogy át kell fogalmaznunk
magunkban egy kérdést. A gépi tisztító kezelések kapcsán nem az a jó
kérdés, hogy ugyanazt tudja-e mint
a kézzel történő tisztítás. Persze,

hogy nem. De nem is kell azt tudnia,
ha eléri azt a hatékonyságot, ahol
már az eredmény nemhogy ugyanaz, hanem jobbá válik. A gépi tisztító
kezelés másként éri el az akné-, mitesszermentes bőrképet, és a makulátlanul tiszta pórusállományt.
De kérdem én, baj ez? Baj ez akkor,
ha cserébe a kezelés fájdalommentes? Baj ez akkor, ha a kezelés ideje
elfeleződik? Baj ez akkor, ha kezelés
eredményessége többszörös? És
még nem beszéltünk, azokról az extra hatásokról, amelyek kísérik ezeket a kezeléseket. Gondolok itt olyanokra, mint a tartósan szűkebb pórusállomány, a szemmel jól látható
rugalmasabb bőrtextúra, a selyme-
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lyan kérdések ezek, melyekkel egyre inkább foglalkozunk. Mert az idő pénz, mert
a világ rohan és a vendég is
rohan. És eközben mit akar? Azonnali látványos eredményeket, tartósan, megfizethető áron, problémamentes arcbőrt, szép sminkalapot,
magas szintű szakértelmet, gyors és
hatékony munkavégzést.
Őszintén bevallom, a gépi, tisztító
kezelésben sokáig nem tudtam hinni. Egyszerűen nem akartam elhinni
azt, hogy ugyanolyan alaposan teljesíti a feladatot, mint a kezem. Fél év
tesztelés és a kozmetikus kollégáktól való pozitív visszacsatolás kellett
ahhoz, hogy megértsem miért iktatták ki a tisztító kezeléseiket sokan,
akik elkezdtek dolgozni a HYDROcare H2O készülékkel.

A HYDROCARE H2O NYOMKODÁSMENTES
TISZTÍTÓ KEZELÉS FŐBB FÁZISAI:
•
•
•
•
•
•

Make-up eltávolítás.
Alapozó tisztítás.
Mechanikai és kémiai* mélytisztítás.
Mechanikai és kémiai* mélypeeling.
Faggyú oldása (kémiai*).
Extrakció (detox) – a feloldott fagyú eltávolítása (mechanikai
+ kémiai*).
• Nyugtatás.
• Hatóanyag-bevitel.
• Záró folyamatok (pakolás, utóápolás).
*A kezeléshez alkalmazott termékek mentesek a bőrt terhelő vegyi
anyagoktól.

sen sima bőrfelszín vagy a kellemes utóhatás, hogy a kezelés másnapján a vendég bőre nem piros, a bőre nem kínzott,
a gyulladások vagy minimalizáltak vagy nem is léteznek. A
HYDROcare H2O kezelésekkel az tisztító kezelések végeredményei nem ugyanazok, hanem jobbak. Több szülő
hozza a gyerekeit, mert végre van egy olyan tisztítókezelés,
ami nem fáj. A vendégek többször kérik, mert érzik, hogy kezelés után a bőrük azonnal fellélegzik, ráadásul rugalmasabbá is válik, és a többi, pl. anti-aging kezelésnek is megnöveli
az eredményességét. A kozmetikus kollégák örömmel vállalják a kezeléseket, hiszen rövid idő alatt, maximális hatékonysággal és profittal tudják végezni.

A HYDROcare H2O gyorsan
megtérülő befektetés
A gyors megtérülést nemcsak az biztosítja, hogy a legmodernebb kezelési eljárást képviseled, hanem bármilyen márkával is dolgozz, előkezelési funkciói megnövelik a bevételt és
a kezelések hatásfokát. Nincs olyan, hogy nem hat. Nincs
olyan, hogy nem látványos. Az alkalmazása azonnali eredményt nyújt, magas szinten kezeli a bőrt. Átgondoltan fejlesztett technológiája és a készülék funkciói megkönnyítik,
rugalmasabbá teszik a napi munkavégzést. A szolgáltatási palettába törtéTESZT
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