Milyen változásokat tapasztaltál, mióta beiktattad a
szolgáltatásodba a prekozmetológiai területet? Mekkora igény lett rá a vendégeidnél? Mennyire jelentkeznek új
vendégek?
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A 2020-as év végén bővítettem a szolgáltatásaimat a
HYDROCareH2O géppel,
amit
egyből hatalmas érdeklődéssel
fogadtak a már meglévő vendégeim. Illetve azóta is folyamatosan sok új vendéget tudhatok
magamnak a gépi pórustisztításnak köszönhetően.
Milyen terveid vannak a
közeljövőben?

Mióta vagy a szakmában?
Szerencsés ember vagyok, mert
mindig azt csinálhattam, csinálhatom, amit szeretek. Ugyanis
életem első felében a gyermekkori álomhivatásomnak éltem:
rendőrtiszt voltam. Gyermekeim születése után viszont már
nyugisabb életre vágytam. Mivel
mindig vonzott a szépségszalonok, a kozmetikák nőies tisztasága, ezért arra a döntésre jutottam, hogy én is megteremtem
ezt. Így felnőtt fejjel 2019-ben
belevágtam és azóta a felnőttkori szerelemhivatásomnak élek.

Saját szalonomat idén májusban
sikerült megnyitnom és eddig is
nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújthassam a vendégeimnek. Nem sok hónap telt
el új kezelés bevezetése vagy új
gép nélkül és ezt a továbbiakban
is így tervezem.
Milyennek látod a prekozmetológiai kezeléseid eredményeit?
Nagyon elégedett vagyok a
HYDROCare-rel, hiszen csodás
eredmények érhetőek el vele.
Akár komolyabb foglalkozást
igénylő tini bőröknél is, kúraszerűen alkalmazva a kezelést, egyszerűen lenyűgöző eredmények
születnek.

Melyik a kedvenc prekozmetológiai kezelésed? Miért?
Természetesen a kedvenc prekozmetológiai
kezelésem
a
HYDROcareH2O, hiszen ragyogóan tiszta, egységes bőrkép
érhető el vele. Kezelés után a
vendégeim úgy érzik, hogy a
bőrük újra lélegzik. Nem beszélve az anti-aging hatásról, ami a
vákuum technológiának és az 5
frakciós hyaluronnak köszönhető.

Melyik a legtöbbször végzett kezelésed? Miért?
A vendégeim legtöbbször a
HYDROcare gépi arctisztítást
választják.
Sokszor
pusztán
azért, mert kíváncsiak miben különbözik a manuális tisztítástól.
Sokszor meg azért, mert ismerős, barát, barátnő már próbálta
és ajánlotta a kezelést.

Mit üzensz a vendégeknek,
miért érdemes a prekozmetológiai kezeléseket
kipróbálniuk?

Mit szoktál javasolni, ha megkeresnek és nem tudják eldönteni milyen kezelést vegyenek igénybe?

Általában kétféle vendégtípus
érkezik hozzám. Valaki célirányosan azzal a szándékkal jön,
hogy a HYDROcare gépi arctisztítást szeretné kipróbálni. Akkor
az előzetes konzultációt követően adott, hogy mit csinálok. Van
olyan vendég, aki rám bízza magát. Ilyenkor megbeszéljük, hogy
mi az elsődleges, ami őt zavarja,
mi a célja azzal, hogy kozmetikushoz fordult. És mivel azt gondolom, hogy minden bőrproblémát akkor tudunk megfelelően
orvosolni, ha a bőr, a pórusok
makulátlanul tiszták, ezért első
kezelésnek a HYDROCareH2O-t
szoktam ajánlani. Ráadásul ezzel
több legyet ütünk egy csapásra.
Hiszen elvégzünk egy intenzív
tisztítást, az oxy spray segítségével és az adott bőr problémának
megfelelő hatóanyagot juttatjuk
a bőrbe. Illetve a vákuum meg

Bárhonnan hozzám érkező vendégeket szeretettel, esztétikus,
tiszta, nyugodt környezetben
fogadom. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy a HYDROCareH2O
géppel végzett arctisztítást nem
egyszer fogják kérni, hiszen függővé válnak majd és soha többé
nem szeretnék a manuális tisztítást. Hiszen a kezelés fájdalom
és mindenféle kellemetlenségtől
(gőzölés, nyomkodás...) mentes.

az 5 frakciós hyaluronsavnak köszönhetően anti-aging kezelést
is végzünk.

Melyik korosztály jelentkezik
leginkább a kezeléseidre?

Hozzám elsősorban tinik, illetve
a 30-50 éves korosztály jár. Nők
vannak nagyobb számban, de
egyre több férfi is megfordul a
szalonomban.

Hogyan tudnak
bejelentkezni hozzád?
A vendégek bejelentkezhetnek
hozzám online időpontfoglaló rendszeren keresztül, a www.
elitetrainer.hu oldalon, illetve a
közösségi oldalamon (tardiginaeliteskincare) küldött üzenetben
is. De természetesen elérhető
vagyok telefonon és bevallom
ezt preferálom a leginkább, hiszen itt egyből megbeszélhetjük
az esetlegesen felmerülő kérdéseket.
Megjegyezném, hogy szalonomban lehetőség van a bankkártyás
fizetésre is.
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