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Szépségszalon:
Egy szolgáltatási hely
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1. Gyógyszertár

A szépségápolási piac

2. Parfüméria

3. Szépségszalon

A Szalonban található szépségápolási kabin 
az egyetlen professzionális hely ahol a 
vendég megmutatja a lábát a gyantázás 
alatt. Ez az a hely ahol a kozmetikus ruha 
nélkül látja a vendégét. Ezért a  kabin 
ideális hely a Szépségápolási 
tanácsadáshoz.



"Látható" öregedés

Mivel a ruhájuk által védve van, ezért a nők kevesebb
figyelmet fordítanak a testükre, mint a az arcukra.

Mindazonáltal idővel a testen lévő bőr elvékonyodik, 
dehidratált lesz, elveszti simaságát és némely helyen
ráncossá válik. A maga módján a test is megmutatja az
öregedését.

A test öregedésének következtében: 
• A test alakja megváltozik

- a test nehezebbé válik, elveszíti fiatalos
formáját

- a bőr kevésbé tónusos
• A bőr megöregszik

- apróbb és mélyebb ráncok jelennek meg

A test alakja megváltozik.
A bőr kiszárad, elveszíti ragyogását, teltségét, 

tónusosságát és feszességét.



Idövel....
A bőr sejtjei megöregednek...

KERATINOCITÁK FIBROBLASZTOK

Kevesebb 
sejtregeneráció

Kevesebb 
elasztikus 

rostok

Idővel

Kevésbé telt

a hámrétegben az irhában

Kevésbé tónusos

A test alakja megváltozik és a 
test bizonyos részei nehezebbé

válnak



Idővel...
A bőr sejtjei megöregednek...

SZEBOCITÁK

Kevesebb faggyúIdővel

Száraz bőr, elvesziti a 
komfort érzetét és 

ragyogását

a faggyúmirigyekben 

A bőr szárazabbá válik           
és elveszti komfort érzetét
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A test újranyeri:

"FIATALOS" ALAKJÁT

és a "FIATALOS BŐRü" 
MEGJELENÉSÉT



ATP, Actinergie és a Cellular Life Komplex, amelyek  
fokozzák a sejtaktivitást

Legfőbb hatóanyagok:

Felgyorsítja a 
sejtregenerációt

Stimulálja az 
elasztikus rostokat

KERATINOCITÁK FIBROBLASZTOK

Az AGE LOGIC               
CELLULAIRE 

CORPS

a hámrétegben az irhában

A bőr visszanyeri 
teltségét

A bőr simább, feszesebb és 
tónusosabb lesz

A test visszanyeri 

FIATALOS ALAKJÁT



Legfőbb hatóanyagok:

• ATP és ACTINERGIE: Szükséges engeriával és oxigénnel látja el a sejteket 
és újra serkenti azok működését.

• CELLULAR LIFE KOMPLEXUM 56 AKTIV HATÓANYAGGAL: Stimulálja a 
sejt anyagcseréjét és előmozdítja a sejtmegújulást.

Helyreállítja a hidrolipid filmréteget

SZEBOCITÁK
a faggyúmirigyekben

A bőr puhább és hidratált lesz

Az AGE LOGIC      
CELLULAIRE 

CORPS

ATP, Actinergie és a Cellular Life komplexum stimulálja 
a sejtaktivitást

A bőr: PUHÁBB

KOMFORTOSABB

HIDRATÁLTABB



• Az aktív Anti-Glycation
hatóanyag segít megvédeni
a bőrt a rugalmassága és
feszessége elvesztésétől
amelyek a természetes
öregedés következtében
alakulnak ki.

Kiegészitő hatóanyagok

• C vitamin és E vitamin megtámadják a 
szabadgyökök kialakulását amelyek a sejtöregedésért
felelősek.

• A tengeri alga Alaria 
Esculenta stimulálja a 
kollagén szintézist, így
megerősítve a támasztó és 
feszesítő szöveteket.

• Passion Virág olaj, Shea Vaj
és Hydrocyte Komplexum 
táplálja és hidratálja a bőrt*.
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* A hám külső rétegeiben

HASZNÁLATI UTASITÁS

Alkalmazza reggel és este körkörös 
mozdulatokkal a teljes test felületén.



KONZULTÁCIÓ

A VENDÉG észrevételei:

- Feszesség és tónusosság hiánya a testén

- Az alakja már "nem túl fiatal"

- Apróbb és mélyebb ráncok megjelenése a testén

A KOZMETIKUS az alábbi kezeléseket ajánlja fel:

- Megerősíteni és tonizálni a bőrt

- Megerősíteni a rugalmas rostokat

- Helyreállítani a bőrfelszint

A RECEPT

Előírás                 
Fellendítő Kezelés SKINCARE CONNECTION®

Javaslat 

FERMETE LIFT 
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150 ml tégely

Használati utasítással csomagolva

ÁLLAG

Gazdag, olajos, nem zsíros állagú, amely gyorsan felszívódik, 
táplálja és helyreállítja a bőrt.

Prezentáció

CSOMAGOLÁS

150 ml tégely. 

Ugyanaz a design, mint az the Age Logic cellular arckrém 
termékcsaládban.

Age Logic cellular színkód: Ezüst és burgundy

Lakossági 150 ml tégely Ref 528 540

Teszter 150 ml tégely Ref 644 180

Minta 10 ml tubus Ref 684 320

13Javasolt eladási ár Franciaországban: €95



SZALON MARKETING 
ANYAGOK

Kirakati Plakát

55 x 100 cm

Eladási szórólap + 
technikai leirás

15



RÉSZLETES 
ANYAGISMERTŐ

ACTINERGIE

Hatásai: oxigenál, ránctalanít

Az Actinergie egy kukorica kivonat amelynek aktív molekulái (aminosavak és ásványi
anyagok) fotostimulálnak, mert képesek:

• A mitokondrial anyagcserére, a sejtlélegzés megnövelésére. A mitochondrion egy
sejten belüli szerv ahol a sejt lélegzése történik.

Gyors emlékeztető a sejtlélegzésről: elengedhetetlen folyamat minden élő sejt
számára, amely elősegíti a sejtek számára szükséges engergiát, hogy biztosítsa azok
túlélését. A sejtek bezárják az oxigént amely az energia termeléshez szükséges ( az
ATP).

• Stimulálni a fibroblasztok növekedését, ezáltal helyreállítani az öregedés okozta
hatásokat, kisimítani a ráncokat és csökkenteni a bőr durvaságát. Általánosságban
fejleszti a bőr egyenletségét. 

ATP

Hatás: univerzális Engeria molekula

ATP vagy más néven adenosine triphosphate egy nucleotide amely adenineből, 
riboseból és foszfátból áll. A legfőbb energia szállító az élet minden formájában.

Az energia ATPben foszfátba zárva van tárolva. Ez az energia a sejt szivében fejti ki 
hatását azért, hogy ellássa a megfelelő engergiával amely az élethez és a 
regenerálódáshoz szükséges, hogy az ATP-t ADP-vé, majd AMP-vé konvertálja.

AGE LOGIC CELLULAIRE CORPS

20



GUINOT                             
Institut Paris                      
1, rue de la 

Paix

E VITAMIN

Hatások: szabadgyök megkötő és antioxidáns, hidratáló

Az E Vitamin vagy más nevén Alfa Tokoferol hatásai:

Mindenek előtt anti radical és antioxidáns. Megvédi a membrán lipideket a 
szabadgyökök által okozott károsodástól. Valójában semlegesíti őket azáltal, hogy 
egészet alkot velük és így stabilabb környezetet hoz létre. Így védelmi szerepet tölt be 
a károsító UV sugárzás ellen, amely az egyik legfőbb okozója a szabadgyökök 
kialakulásának, ezzel a bőr öregedésének.sVégezetül hidratáló is: megnöveli a 
vízmolekulák megkötését a Stratum Corneumban, azáltal, hogy hasonlóképp működik 
mint a lipid gátréteg amely a vízelpárolgásért felelős.

RÉSZLETES 
ANYAGISMERTETŐ

C VITAMIN

Hatások: anti radikális és antioxidáns, stimulálja a kollagén szintézist és 
ragyogó arcszínt eredményez

A C vitamin vagy más néven aszkorbin sav friss gyümölcsökben és zöldségekben 
található, mint kiwi, paradicsom, citrom stb. Egy vitamin amely elengedhetetlenül 
szükséges a test megfelelő működéséhez, az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

• mindenek előtt anti radikális és anti oxidáns.Megvédi a bőrt és a bőrszöveteket 
(sejtmembránokat) azáltal, hogy csapdába ejti a szabadgyököket és megakadályozza 
azok kialakulását, íly módon hatásos módon lép fel a bőr öregedése ellen. 
Megakadályozza az UV sugárzás által okozott károsodást amely a legfőbb okozója a 
szabad gyökök kialakulásának és a bőr öregedésének.

• nélkülözhetetlen koenzimként működve stimulálja a kollagén szintézist és így 
elősegíti a bőrregenerációt. 
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GUINOT                             
Institut Paris                      

1, rue de la Paix
75020 Paris

RÉSZLETES 
ANYAGISMERTETŐ

AKTIV ANTI-GLYCATION HATÓANYAG

Hatások: anti-glycation, anti-oxidáns

Számos külső hatás okozhatja a bőr öregedésének előidézését mint például a stressz, a 
szélsőséges környezeti körülmények és a protein glycation. 

A proteinek vagy kollagén élettartamuk felénél non enzimatikus, visszafordíthatatlan 
glükóziós hatást érnek el (a glükóz molekulákhoz adódóan), amelyet a proteinek 
glükóziójának neveznek. Ez okozza a szövetek elasztikusságának elvesztését és a szklerózis 
kialakulását. Ez az a hatás a kor előrehaladtával növekszik és ez okozza feszességük 
elvesztését.

Ez az aktív hatóanyag egy pseudo peptide amelyet a glycation phenomena okozta proteinek 
eldeformálódásának megelőzésére használnak. Ily módon felveszi a harcot a rugalmasság 
elvesztése ellen.

Ez az aktív hatóanyag fontos antioxidáns hatással is rendelkezik, amely szintén megvédi a 
szöveteket a szabadgyökök okozta oxidatív stressz hatástól.

CELLULAR LIFE KOMPLEX

Hatás: sejtregeneráló

Ez a  komplex 56 biológiailag aktív hatóanyagokat tartalmaz amelyek nélkülözhetetlenek az 
élethez és az epidermális sejtek regenerálódásához. Tartalma:

• 20 aminosav: ezek a proteinek alap elemei. A sejtmembrán proteinek kompozíciójában 
használatosak és az epidermisznél található NMF glycosaminoglycanoknál. A 20 aminósavak
nélkülözhetetlenek, mert szükségesek a sejtfunkciók megfelelő működéséhez, de természetes 
formában nincsenek jelen az organizmusokban.

• 14 vitamin: a biológiai reakciók katalizátorai, amelyek segítenek a növekedésben, az élet 
fenntartásában és reprodukálják az ember kapabilitását.
Ezek között vitaminok között az életben megtalálhatjuk a:

C vitamint, amely a sejt lélegzésben jártszik szerepet
A vitamint, amely a sejt növekedéséhez szükséges
B vitaminok (B1, B2, B3 or PP, B6, B9),amelyek fontos tényezők az energia, valamint a 

lipid metabolizmusokban;
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GUINOT                             
Institut Paris                      

1, rue de la Paix
75020 Paris

RÉSZLETES 
ANYAGISMERTETŐ

ALARIA ESCULENTA HÍNÁR KIVONAT

Hatás: anti-elastase, anti-collagenase

Az Alaria Esculenta egy barna hínár Angliából: 

Ez a kivonat anti anti-collagenase és anti-elastase hatásokkal rendelkezik, amely felveszi 
a harcot a bőr megereszkedése és annak feszességének és rugalmasságának elvesztése 
ellen.

Idővel a bőrben az UV sugarak és a szennyeződés miatt, valamint az öregedés 
következtében az extracelluláris Mátrix struktúrájában károsodás következik be részben a 
következő enzimek miatt: Matrix Metalloproteinases (MMPs) és Elastase. 
Ezek az enzimek károsítják a nélkülözhetetlen támasztó rostokat, a kollagént és elasztint, 
amelynek következtében a dermisz struktúrájában deformálódás alakul ki, elveszti 
tömörségét, elasztikusságát és feszességét. Ezért a bőr vékonyabbá, törékenyebbé válik 
és ráncok alakulnak ki.

Az MMP-k (kollagenázok) kollagénekre és elasztinokra való roncsoló hatásának 
megakadályozása által az Alaria Esculenta kivonat segíti megtartani a bőr feszességét, 
teltségét, túnusát és így megelőzi a ráncok megjelenését. 

H vitamin, amely részt vesz a zsírsavak bioszintézisében
K vitamin, amely szintézis faktor.

• 15 biológiailag aktív hatóanyagok, amelyek nélkülözhetetlenek:
A sejtek számára carbohidrátokként, mint benzinként működnek
A sejtek revitalizálójaként működő nuclein sav és komponensei (DNS, RNS).

• 7 ásványi só: a sejtcserélődésben és a metabolizmus regulációjában játszik szerepet.
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GUINOT                             
Institut Paris                      

1, rue de la Paix
75020 Paris

RÉSZLETES 
ANYAGISMERTETŐ

PASSION VIRÁG OLAJ

Hatás: újrastruktúráló és tápláló

A Passion virág egy kúszónövény, amely eredetét tekintve Braziliából származik, de 
Ausztráliában is megtalálható és Afrika néhány területéről.
A Jezsuiták adták neki ezt a nevet, mert a korolla, porzó segítették az indiánokat akiket 
megkíséreltek megtéríteni, hogy Krisztus passiójának eszközeit megjelenítsék.
Kiváltképpen gazdag Linoleic Savban és Nélkülözhetetlen Zsírsavakban amelyek fontosak 
a bőrnek és membránjainak és megerősítik a bőr barrier szintjét. Az olaj újrastruktúráló és 
tápláló hatása fejleszti a bőr hidratáltságát és elasztikusságát.
Az Aztékok és Inkák a virágot nyugtatásra használták.

HYDROCYTE KOMPLEX

Ez a hidratáló komplex a GUINOT kutatómunkájának köszönhető.
Különböző molekulák kombinációján alapszik, amelyek a bőr különböző szintjein hatnak, 
ezek a: 

• Trimethylglycine: ez egy aminosav, amely fenntartja a sejtek vízegyensúlyát azáltal, 
hogy gyorsan újra hordozza azt.
• Hyaluronic Sav: ez egy Glycosaminoglycan amely normál esetben jelen van az irhában 
és nagy mértékben képes megkötni a vizet.
• Norgel: filmréteget alkot a hámréteg felszínén, hogy megelőzze a dehidratációt.
• Pectin: ezek természetes poliszaharidok (polygalacturonic sav) amely filmréteget formál 
a bőr felszínén, megelőzve ezzel dehidratációját.
Hosszú távon a Glycosaminoglycan-ok amelyek sűrű anyagot alkotnak a vízzel, igazi 
„biológiai szivacsként” működnek és így képesek újratölteni az eltárolt vizet.

SHEA VAJ

Hatások: tápláló, nyugtató

Ez a növényi kivonat az Indián Sandalwood fáról vagy Shea vaj fáról származik, amelynek 
az tulajdonságai vannak:

A nagy százalékban tartalmazó triglicerideknek, amelyek nélkülözhetetlen zsírsavakat 
tartalmaznak a shea mogyoróban, ez a vaj kiemelkedően tápláló.

Nagyon magas százalékban elszappanosíthatalan anyagokat tartalmaz (több, mint 
13%ban), mint a Karitene,ami nyugtató hatással bír és így lenyugtatja az irritált bőrt.
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