KEDVES KOZMETIKUS

Partnereink!

R

égen nem írtam cikket, beszámolót, kapom
is sokszor tőletek a nagy kérdőjeleket...

Hatalmas megtiszteltetés és élmény ért a napokban, úgyhogy gondoltam itt az ideje megírni ezt
a szakmai élménybeszámolót. Fogadjátok szeretettel... és mint
mindig, most sem tudom másként írni csak úgy, hogy tanuljatok
Ti is belőle! Kérdés esetén állok rendelkezésetekre!
Pár hete egy nagyon régi Meso Laser partnerünk meghívott a
kozmetikájába egy kezelésre. Nemrég megvette a HYDROcare
H2O
készülékünket is, és azt mondta kidolgozott egy kezelést, ami
teljesen lenyűgözte a vendégeit és szeretné megmutatni nekünk
is az eredményt. Eleve megtiszteltetés volt számomra, hogy
meghívott magához, hiszen mindig csodáltam benne azt a lelkesedést, hitelességet, mellyel nap, mint nap képviseli a munkáját,
de azzal, hogy egy új kezelési protokollt alkotott meg, amivel
elkápráztathatja a vendégeit, teljesen levett a lábamról.
Kerékgyártó Juditról, a 13. kerületi MALÁN stúdió tulajdonosáról van szó, aki maximalista hozzáállásával kidolgozta és bemutatta, hogy kevésbé használt - de kiváló minőséget képviselő készülékeibe, hogyan lehelt új életet a dermaceutical® márka és
a HYDROcareH2O arckezelő és mélytisztító készülék. A kezelés
közben, amit mellesleg végig nagyon élveztem, rengeteg gondolat járt a fejemben. Mitől jó egy szakember a szakmájában?
Hogy mitől ragaszkodnak a vendégek egy-egy kozmetikushoz?
Mitől vagyunk hitelesek? És hogy, igen, sok elfekvőben levő
készülékünk van, ami csak arra vár, hogy megtaláljuk a módját
hogyan lehet újra hasznossá tenni őket. Nos Judit ezekre a kérdésekre egyetlen egy kezeléssel megadta a válaszokat.
Magas szakmai tudása, és ahogy a kezelést megalkotta, időt, fáradtságot nem kímélve, sem a kezelési protokoll kidolgozásakor,
sem a vendég kiszolgálása alatt, példaértékű. A kezelése 1,5-2
óra. Eredménye lenyűgöző!!!

A kezelést egy 6 lépéses mély pórustisztítással kezdte. Igen, jól
olvastátok. 6 lépéses!
Azt hiszem, nem kell részleteznem Judit maximalizmusát tovább :-) ... majd 3 lépéses hatóanyag bevitelt alkalmazott: 2 féle
technológiával + DMS rendszerű transzdermális hatóanyagokkal az eredmény maximalizálásáért.

TISZTÍTÁSI LÉPÉSEK:
•

dermaceutical® Sensitive Foam - tisztítóhabos lemosás

•

dermaceutical® Clearing System – mikro-hámlasztó tisztítás

•

HYDROcareH2O készülék - kémiai és vákuumos alaptisztítás

•

HYDROcareH2O készülék - kémiai és vákuumos mélypeeling és zsírtalanítás

•

dermaceutical® Sensitive Tonic - tonizálás

•

HYDROcareH2O készülék - kémiai és vákuumos detox illetve pórustisztítás

HATÓANYAG BEVITEL:
Itt kell tennem egy kis kitérőt…
Főleg azt szeretném, ha látnátok, hogy ha létezik egy jó prekozmetológiai termék, akkor ha van bármilyen - de azért minőségi - gépetek, meg lehet velük alkotni a hatékony kezelést.
Mi itt most az ionto comed 2 gépével dolgoztunk, melyek sok
éve állják meg a helyüket a piacon és melyek - noha nekünk
konkurenciának számítanak - a mai napig lenyűgöznek, hiszen
megbízhatóságuk, hatékonyságuk hitelessé teszi őket, nemcsak
a német piacon!

KÉSZÜLÉKEK, HATÓANYAGOK,
MELYEKET JUDIT A KEZELÉS
KÖZBEN HASZNÁLT:
1. HYDROcareH2O KÉSZÜLÉK – „take up system” funkcióval vitte fel a dermaceutical® oxycutin RECOVER micro+
hyaluron-t, mely képes arra, hogy a további hatóanyagokat magához láncolja és mélyebbre szállítsa.
2. IONTO COMED - microtűs mezoterápiás készülékkel először átdolgozta az arcot (megnyitotta), majd a dermaceutical®
transzdermális koncentrátumokat (TROPHOGENE, GENIAFLAVONE) juttatta be szintén egy alapos microtűs átdolgozással.
3. IONTO COMED - LDM-sonoskin erősebb fejét (3 és 10
MHz) használta a megmaradt transcutin hatóanyag ampulla bejuttatására, majd az 1 és 3MHz fejet a DMS bázisú dermaceutical® pakolás bevitelére. Igen... pakoláshoz ultrahangos hatóanyag beviteli technológiát alkalmazott! Tény, hogy ehhez DMS
rendszerű pakolás kell, de azt a dermaceutical® repertoárjában
nem nehéz találni, hiszen prekozmetológiai területet kiszolgáló
kozmetikumai 90%-a DMS rendszerre épül.
A hab a tortán az volt, amikor a 95%-ban bevitt pakolás maradványt dermaceutical® Vita Energiser spray-vel finoman átmas�szírozta. Letörölni jóformán semmit se kellett, hiszen a DMS
rendszer pont erről szól: bőr azonos összetétel, maximális felszívódás.

Íme...
Mitől jó egy kezelés...
Mitől jó egy szakember...
Mitől leszünk hitelesek a vendég szemében...
Mitől sikerélmény egy kezelés a vendégnek és
a kozmetikusnak...
A recept ott van a ti kezetekben is:
Egy igazán jó termékcsalád.
Néhány hiteles, és megbízható készülék.
Lelkes hozzáállás.
Magas szintű szakmai tudás.
Ne alkudjatok meg!
Nem éri meg!
Örömteli munkát kívánok nektek!
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