®

dermaceutical
INNOVATÍV
BŐRGYÓGYÁSZATI
ÉS KOZMETIKAI
TERMÉKPALETTA.

MAGAS MINŐSÉG KIVÁLÓ
ÁR-ÉRTÉK ARÁNYBAN.
EGYEDÜLÁLLÓ FEJLESZTÉSEK:
•
•
•

DMS RENDSZER
HYALURON RENDSZER
PEELING RENDSZER

E

gyik legjelentősebb érv,
amiért érdemes a dermaceutical® termékeit választani az egyedülálló DMS
rendszer, amely kompatibilis a bőrstruktúrával, így minden termék
szuper hatékony, gyors és intenzív felszívódású. Mivel a bőr úgy érzékeli ezt a
rendszert, mintha saját alkotóeleme lenne,
így rendkívül könnyen képes felvenni és
mélyen hasznosítani az értékes összetevőket. A dermaceutical® termékek összetevői
bőrazonosak, így hatásuk mélyen, mégis
irritációmentesen zajlik.
Másik jelentős érv a 3-4-5 frakciós
HYALURON alkalmazási koncepció!
Egyedülállóan alkalmazza a mikromolekuláris hyaluronsavat a keresztkötéses
hyaluronsavval, így elképesztő jó felszívódású és hatékonyságú termékeket tud
előállítani.
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macro hyaluron
medium hyaluron
micro hyaluron
------------------------- +
microplus hyluron
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--------------------------- +
crosslinked hyaluron
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A dermaceutical ® elismert márka a német
bőrgyógyászok és kozmetikusok körében.
Egy olyan márka, amivel készülék nélkül
vagy készülékeid típusától függetlenül is
meghatározó eredményeket érhetsz el.
Olyan egyedülálló koncepción alapul a
megalkotása, mely innovatív megoldásaival teljesen új értelmet ad a „professzionalítás” kifejezésnek. A dermaceutical®
termékek ugyanis egyedülálló módon - a
DMS rendszernek köszönhetően - a bőr
struktúrájának legmélyén képesek alkalmazni intenzív javító mechanizmusokat, mindezt egy rendkívül tiszta teljesen
emulgeátor mentes termékcsaláddal.
Ismerd meg az innovatív DMS bázisú és
valódi transzdermális hatóanyagokat, ismerd meg a 3-4-5 frakciósan alkalmazott
hyaluron bázisú kezelési elméletet és gyakorlatot. Építsd kozmetikai karriered, kezeléseid egy nemcsak modern szemléleten
alapuló, megbízható és káros vegyi összetevőktől mentes termékcsaládra, hanem
egyben egy olyan márkára, mely minden
esztétikai problémát a lehető leghatékonyabban és a lehető legmodernebb kutatások figyelembevételével orvosol.

dermaceutical®
STABIL PARTNER
A PROFESSZIONÁLIS
SZÉPSÉG INTÉZETEK
SZÁMÁRA
A dermaceutical® csak Magyarországon
újdonság, amúgy az aacheni cég 20 éve
fejleszti és gyártja az aktív összetevők
komplexeit magas dózisban, holisztikus
szépségprogramokhoz. A német cég mindig is nagy figyelmet fordított a minőségi előírásokra, a védjegyoltalom alatt álló
fejlesztésekre, és a bizonyító erejű kutatásokon alapuló összetevők megtalálására.
A dermaceutical® azokat az összetevőket,
amelyek károsíthatják a bőrt, alapvetően
elkerüli.

*A „dermaceutical” szabvány garanciát
jelent a magas dózisú hatóanyag összetételre így, a szokásos kozmetikai termékekhez képest eltérő, sokkal magasabb az
intenzitása.

dermaceutical®
TERMÉKJELLEMZŐK:
•

Nemcsak javítják a bőrfelületet, hanem a bőr mélyebb rétegeiben is kifejtik hatásukat

•

Az alkalmazott összetevők rendkívül
nagy koncentrációban vannak jelen

•

Az aktív összetevők gyors javító mechanizmusának köszönhetően a kezelés eredménye azonnal látható, és
tartós

•

A termékek otthoni használat során
is tartós hatású eredményeket biztosítanak

•

A dermaceutical® kozmetikumokban
előforduló összes hatóanyag tudományos tanulmányokkal dokumentált.

Termékeink hatékonysága elsősorban az
aktív összetevők nagyfokú felhasználási
koncentrációján alapul és szándékosan
készítik a dermaceutical® termékeit az
alábbi összetevők nélkül:
- parabének
- paraffinok
- ásványi olajok
- színezékek
- szilikonok
- allergiát-indukáló illatanyagok
- állati eredetű összetevők

VISSZATEKINTÉS:
Az 1990-es években a dermaceutical® sok kezelési methódust és termékkoncepciót
fejlesztett ki számos jól ismert kozmetikai cég számára. Az évek során egyre növekvő
tapasztalattal rendelkezett a kozmetikai szektorban. A saját márkák megteremtésének
vágya megszilárdult.
2003-ban megalakult a dermaceutical® cég. A dermaceutical ® a bőrápolást és öregedésgátlást jelenti a legmagasabb szinten. Kifejlesztette az első hyaluronsav-szérumokat,
amelyek magas felhasználási szintet mutattak és mutatnak ma is.
A receptek fejlesztése mindig csak saját forrásokból származott, de a termelést a kezdetekben nem integrálták a cégbe. Ez a lépés 2010-ben következett be, amikor a házon
belüli gyártás és az új termékek fejlesztésére szolgáló laboratóriumot létrehozták.
Termékpalettája folyamatosan növekszik, ma rendszerben működő termékeket kínál
valamennyi bőrre minden kategóriában és minden költségvetésben, kizárólag bőrgyógyászok részére viszonteladás céljára és kozmetikusoknak a mindennapos hatékony
munkához és továbbértékesítéshez.

ELŐNYÖK

dermaceutical®

•

PARTNEREINKNEK:

•

Made in Germany - a német minőségű termékek mindig jó alapot szolgáltatnak a sikerességre törekvő kozmetikai vállalkozások számára.

•

Minden termék saját egyedi fejlesztésű. A krémek bázisa is (DMS rendszer, hyaluron rendszer)!

•

Egyedülállóan hatékony emulgeátormentes termékek!

•

Három árkategóriát lefedő termékcsalád: alacsony, közepes, magas

•

Prekozmetológiai termékek rendkívül jó ár-érték arányban: savazáshoz,
transzdermális kezelésekhez is

•

Nincs minimális rendelési mennyiség.

•

0-24 online szakmai rendeléső felület: www.kwik.hu

•

Magas haszonkulcs a lakossági termékeken.

•

Országos kiszállítás 48 órán belül.

•

Reklámanyagok, központi marketing

•

Folyamatos ingyenes marketing
anyag (kép+post szöveg) közösségi
médiához

•

Sok termékekhez egyedülálló
„ajándék termék” rendszer
(lásd: www.kwik.hu)

•

A MÁRKA NINCS ÉS NEM IS
LESZ ÉRTÉKESÍTVE AZ INTERNETEN A LAKOSSÁG RÉSZÉRE!

•

Lakossági termékeinek értékesítése
kizárólag kozmetikusokon keresztül
történhet.

•

dermaceutical® partnereinknek díjmentesen saját weboldalt készítünk

•

Minden termék sok kiszerelésben
kapható. 5 ml – 10 ml – 30ml – 50ml
– 100ml - 300 ml

•

A kabin kiszerelés is eladható, illetve
a nagy kiszerelésekből való kimérés-

•

sel is biztosíthatod az otthoni profes�szionális ápolást.
Minden hónap első hetében PROMO
HÉT keretében 15-25%-al olcsóbban
vásárolhatod meg egyik-másik termékkategóriát
Minden kezdőcsomagra 5-10% kedvezményt biztosítunk

dermaceutical®
TERMÉKCSALÁDOK:
A dermaceutical® rendszerben, termékcsaládokban (3 árkategóriában) kínálja kozmetikumait. Praktikusan
összeállított termékskálájában valamennyi bőrre megtalálható az optimális megoldás minden kategóriában és
minden költségvetésben. Miért fontos ez? A szolgáltatásaid jól felépített rendszere maximalizálja a bevételed!

BASIC CAREBC

MEDICAL CAREMC

Alaptermékek alapkezelésekhez

SENSITIVE CARE

Fiatal, problémamentesebb bőrökre.

Érzékeny, irritációra hajlamos bőrre.
Illatanyag és tartósítószermentes termékek.

Fő céljuk a vitalizálás a frissítés
különleges hatóanyagokkal.

DMS bázis + 3 frakciós hyaluronsav

UV védelem mentes termékek.
3 frakciós hyaluronsav bázissal.

DERMA CARE
Problémaorientált széria.
Magas dózisú High-Tech hatóanyagokkal:
akné, rosacea, cuperosa,
pigment rendellenességekhez.
DMS bázis + 4 frakciós hyaluronsav

PREMIUM
CAREPC
Prémium termékcsalád intenzív
Anti-Aging kezelési protokollokhoz,
magas hatóanyag tartalommal.
Minden terméke prémium minőségű.
Minden szérumhoz DMS bázist + 5 frakciós
hyaluronsavat alkalmaztak, így ezekbe
megtalálható a ritka keresztkötéses
hyaluronsav is.
Ezekkel a termékekkel való kezelések
nemcsak látványosak,
hanem tartós hatásúak is.
EXTRA:
Kollagén termelést hosszan fenntartó
selyemproteint tartalmaznak.
UV CODE:
UV elleni védelmet is tartalmaznak.

TRANSDERMAL
PRECOSMETOLOGY &
MEDICAL PEELING SYSTEM
Problémaspecifikusan prekozmetólógiai
hatékonysággal
Új kozmetikai irányzathoz:
prekozmetológiai kezelésekhez
Mély felszívódásra alkalmas válogatott
hatóanyag összetétel
Rendkívül magas dózisú hatóanyagtartalommal
Kifejezetten gépi kezelésekhez
Bőr előkészítése: erőteljes hatékonyságú
prekozmetológiai savakkal
Az alkalmazott transzdermális
összetevőktől válik a kezelés transzdermális
prekozmetológiai kezeléssé!
(A sima gépi kozmetikai kezeléseket
transzdermális kezeléssé változtatja!)

PROMO HETEK

2020

MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN 15-25% KEDVEZMÉNY
EGY TERMÉKCSOPORTRA

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ROSACEA

ÉRZÉKENY BŐR

SZÁRAZ BŐR

ÁPRILIS

MÁJUS
BODY

JÚNIUS

LAKOSSÁGI TERMÉKEK

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

AKNÉ

FÉRFI KOZMETIKUMOK

LUXUS I PRÉMIUM
TERMÉKEK

SAVAK

EXKLUZÍV TERMÉKEK

ANTI - AGING

DECEMBER

TRENSDERMÁL
PREKOZMETOLÓGIAI
TERMÉKEK

KEZDŐCSOMAG
AJÁNLATUNK
150.000 - 200.000 Ft-ig 5% kedvezmény
200.001 – 350.000 Ft-ig 8% kedvezmény
350.001 Ft-tól 10% kedvezmény
MEGRENDELÉS LEADÁS:
www.kwik.hu
Megjegyzésbe kérjük írd be:
KEZDŐCSOMAG KEVEZMÉNYT KÉREM!

dermaceutical®
ALAPTANFOLYAM:

Jelentkezés online:
http://www.germandermaconcept.hu/rendezvenyeink
Jelentkezés személyesen:
+36 70 770 9158
Kormanik Andrea
Jelentkezés e-mailben:
andrea@germandermaconcept.hu

