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Meghívó
A MEZOTERÁPIA VILÁGÁBA
HA MEZOTERÁPIA, AKKOR MESO LASER – Ez ma már nem csupán egy szlogent, hanem nagyon
sok kozmetikusmester részére az innovatív mezoterápia kulcsmondatát jelenti.
Az arckezelések terén 10 éve bizonyítja a sikerességét.
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kárba. Jóformán nem találkozunk
már olyan érdeklődővel, akinek ne
lenne egyértelmű, hogy elképesztő
különbségek vannak. Az is köztudottá vált mára, hogy a mi egyediségünk
a készülékek piacán abban (is) tükröződik, hogy a Meso Laser az egyetlen
készülék, amely rendelkezik független szakértői bevizsgálással. Ennek
az európai uniós hatástanulmánynak köszönhető, hogy 10 éve tudjuk
fenntartani az új készüléket vásárlóknak a 100%-os pénz visszafizetési
garanciát – büszkén jelenthetjük ki,
hogy még senki nem akart élni e garancia érvényesítésével.

Hódítanak a testkezelések
A Meso Laser készülék egyre jobban
hódít a testkezelések terén is, hiszen

a hatóanyagbeviteli technológiája
(jénai tanulmánnyal igazolt, Európában is egyedülállóan magas hatékonyságú fókuszált elektroporáció)
kiváló eredmények elérésére képes
lokális alkalmazás során. Főleg a
megereszkedett belső combnál, a karon levő „szárnyacskák” tömörítésénél és a tokakezeléseknél tapasztalható a gyakori alkalmazása. Kombináltan is hatékonyan bevethető vákuum-terápia vagy nyirokmasszázs
után.

Kétféle extrém
felhasználási lehetőség
A Meso Laser különlegessége, hogy
lehetőséget teremt két speciális terület lefedésére is.
n Egyik a hajkezelések területe,
mely kezelés típusok egyre gyakrabban jelennek
meg a szépségszalonok
kínálatában, nem ritkán
fodrászatokkal is
együttműködve.
n Másik a természetes hatású ajkak dúsításának
területe: az ajkak
tű nélkül történő
hyaluronsavas
töltésével és a bejutatott
triplex
hyaluron
fókuszált lézeres bekötésével.

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A

German Derma Concept által megalkotott lézeres mezoterápia-protokoll egyedülálló, tartós eredményei
a mai napig megállják a helyüket. A
tapasztalatunk azt mutatja, hogy a
kozmetikus kolléganők a magasabb
árfekvés ellenére stabilan és egyre
nagyobb számban teszik le a voksukat e magas minőséget képviselő, hatékony készülékek mellett. Az a korábban tapasztalható tendencia,
amely szerint „minden mezoterápiás készülék ugyanazt tudja”, szerencsére mára már érvényét vesztette.
Rengeteg munkánk fekszik benne,
hogy a kolléganők egyértelműen
lássák a különbségeket a készülékek és azok hatékonysága között. A
sok belefektetett munka nem veszett
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Pure peptid – V.I.P-kezelés
Az Age Attraction legújabb fejlesztése, a lézeres mezoterápia peptidalapú báziskezelése. 10 év töretlen
siker után – egy speciális német fejlesztésnek köszönhetően – a Meso
Laser még mindig képes innovációra. A naprakész trendnek megfelelve
még nagyobb hatékonyságot kínál
azoknak, akik az elmúlt évben mellettünk tették le a voksukat. Nagy
előny ez, hiszen minimális anyagi
ráfordítással egy rendkívül vonzó és
magas profitot biztosító új szolgálta-

tás bevezetését teszi lehetővé minden partnerünknek.

Formabontó meghívó
Az új fejlesztés kapcsán egy formabontó bevezető kampányt tervezünk:
Ha Meso Laser partner vagy, ezúttal
szeretnélek meghívni egy Pure peptid – V.I.P.-kezelésre. Az itt található
Meghívó neked szól. Várlak szeretettel, és ezen a fórumon keresztül is
köszönöm neked azt a bizalmat és
hűséget, amit megszavaztál az Age

Attraction márkának akkor, amikor
a Meso Laser készülék mellett tetted
le a voksodat. A jövőben is mindent
meg fogok tenni azért, hogy magas
minőségű, hiteles szolgáltatásokat
tudj biztosítani a vendégeidnek a
termékeink és készülékeink által.
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