BEAUTY & CARE

Sikertechnológiák
a prekozmetológia világában

Miért pont e három készülék mellé tettük le voksunkat?

Mindhárom készülék:
• azonnal látványos kezelési megoldásokat kínál
• rendkívül hatékony problémamegoldó
• kezelései tartós eredményeket
biztosítanak
• hosszú távon profitábilis befektetések, nem átmeneti divatkezelésekhez fejlesztették őket
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• minden kezelésük magas haszonnal értékesíthető
• idő hatékony kezeléseket végezhetünk velük és kezeléseik rendkívül praktikusan építhetőek be a
kozmetikai szolgáltatások közé
egymással jól kombinálhatóak

• az o2-balance készülék 3 éves
gyártói garanciája, és orvosi készülékként is igazolt ISO minősítéseire igen büszkék vagyunk
• a HYDROcare “wasser-vakuum”
sikertechnológiáját egyedülálló
dermaceutical® német fejlesztés
garantálja.

Garanciák
• Meso Laser készülékre örökös
gyári szerviz és az országban
egyedülálló módon 100%-os
pénzvisszafizetési garancia van
érvényben.
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German Derma Concept
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manager.

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A prekozmetológia világa összeforrott a German Derma Concept (GDC) nevével. A német
technológiák képviselése természetesen garancia a sikerre, de nem tudjuk nem kiemelni azt a
tudatos döntést és kiválasztási folyamatot, mely megalapozta a három forgalmazott készülék
hosszú távú sikerét a partnereinknél.
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Mezoterápiás készülékek közül miért pont a Meso Laser sikertechnológiája mellett döntöttünk?

Miért szerettünk volna egy valódi és
könnyen üzemeltethető ionizált oxigén technológiát?

Milyen döntés vezetett a “wasser-vakuum” technológiás készülékhez?

A Meso Laser készüléket mára már
nem kell bemutatni. Neve egybe
forrt a legmagasabb szinten végezhető mezoterápiás és lézeres kezelések világával. Magyarországon több
mint 150 a száma azoknak a kiemelkedő szintet képviselő szalonoknak,
ahol a legkeresettebb kezelésnek
számítanak a Meso Laser kezelések.
Legelsőként állja meg helyét a prekozmetológiai anti-aging és a rozácea kezelésének területén. Kezelései
fájdalommentesek, és a két említett
terület világában kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.
Szlogenünk: Ha mezoterápia akkor
Meso Laser - nem véletlen. A Meso
Laser készülék a kezelési és befektetési sikert már 10 éve igazolja vissza
számunkra és partnereink számára.

Verhetetlen kezelési eredményeket
produkál szemhéj, nyak feszesítések
területén és hatalmas előnye, hogy
semmilyen kontra-indikáció nem
korlátozza használatát. Kezelései
már 9-10 éves kortól (pl. korai akné)
is alkalmazható szelid megoldásokat kínálnak. De kezelni lehet segítségével a terhesség, szoptatás alatt
végig, vagy akár egy kemoterápiás
időszak alatt is. Külön előnye az ionizált oxigént előállító, orvosi intézményekben is alkalmazott, inhalációs egysége, mely 20 perces - akár 10
alkalmas bérlet formájában is értékesíthető - igen hatékony oxigén terápia szolgáltatás nyújtásra ad lehetőséget. Első számú megoldást jelenthet oxigén alapú készülékek terén, hiszen ár-érték aránya és széles
spektrumú használhatósága gyors
megtérülést eredményez. Megbízhatóságát két orvos technikai igazolás
is védi.
ISO 13485
CE 0044

Bővebb információ készülékeinkről:
German Derma Concept Bt. | +36 1 609 7374

Az előkezelések és a nyomkodás
mentes tisztítókezelések világa teljesen elvarázsolt minket. A HYDROcare hatékony, látványos, gyors kezeléseket tesz lehetővé. Az új német
fejlesztésű sikerkészülék méltó gépparkunkhoz, és az első olyan készülék mely a nyomkodás mentes tisztítások végzése kapcsán - más módon
ugyan, de - kifogástalan eredményt
képes nyújtani a pórus tisztítások, a
mitesszerek, az akné kezelése terén.
Eleinte furcsán hangzik, hogy ha
azon gondolkodunk, hogy gépi tisztításra cseréljük a hosszan tartó
nyomkodó alapú kezelési tortúrát,
mégis érdemes elmélyülni ebbe a lehetőségbe, hiszen olyan előnyökhöz
juthatunk vele, a mai felgyorsult világban, mely rendszeres bevételi forrást biztosít a kezelő illetve gyors és
minőségi megoldást a vendég részére.
A 3 legkiemelkedőbb előnye:
• kezelései idő hatékonyak. Egy
nyomkodás mentes, alaposan elvégzett tisztító kezelés 35-45 perc.
Egy rendkívül erős prekozmetológiai előkezelés mindössze 10-20
perc.
• kezelései magas profitot biztosítanak, használatához nem szükséges sok termék.
• kezelései gyorsan látványosak és
sokkal hatékonyabbak, mint a
manuális megoldások.
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