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BŐRRADÍR 



Miért radírozzunk? 

30 naponta minden hámsejt megújul. Ezt a sejtmegújulást azonban számos tényező 

hátráltatja, mint pl. a vízhiány, az öregedés, a túlzott faggyú termelődés.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túlzott elszarusodott 

sejt  

Fakó bőr 

 
Szépségápolási megoldás: A radírozás nélkülözhetetlen szépségápolási lépés a 

ragyogó és tündöklő bőrszínért, javítja a bőrlégzést és a bőr így még befogadóbbá válik 

a közvetlenül utána alkalmazott bőrápoló termékekre. 

Túlzott elszarusodott 

sejt  

Megvastagodott 

bőr 



Tökéletes tündöklés 

 

 
 

Extrém komfort érzet 

& 

GUINOT újítás 

GOMMAGE ECLAT PARFAIT 



1- Felfedi a tündöklő bőrt 

A GOMMAGE ECLAT PARFAIT kettős mikro méretű részecskéi összhangban működnek 

egymással. Eltávolítják az elhalt sejteket a bőr felszínéről, felfedik az új bőrt, valamint 

élénkítik a sejtmegújulást. 
 
HATÁSMECHANIZMUS: 

Eredmények: Az elhalt sejtek és szennyeződések eltávolítottak. 
A hámréteg megújult, amely tündöklő és ragyogó bőrt eredményez. 

2- Shea mikro részek  
Kisimítja és puhítja a bőr 

felszínét 

1- Hámlasztó mikro részek 
Megnyitja a pórusokat és eltávolítja 

a felesleges elhalt bőrsejteket a bőr 

textúrájának finomítására. 

A mikro részek eltávolítják az 

elszarusodott sejteket.  
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2- Megvédi a bőrt 

 

 

Liposkin 
Pótolja a bőr lipid tartalmát 

és helyreállítja a hidrolipid 

védő réteget, ezzel erősítve 

meg a bőrgátat. 

Édes mandula olaj 
Puhít és mély rétegben 

táplálja a bőrt. 

A radírozás megújítja a bőrt. A GOMMAGE ECLAT PARFAIT nélkülözhetetlen zsírsavakban 

gazdag, amelyek azonnali komfort érzetet és védelmet biztosítanak a bőr számára a 

használat után. 

Eredmény: A bőr puha. 
A bőr kiegészítő komfort érzetéért egy lágy védő filmréteg vonja be. 

Krém állag  
Simító és krémes textúrája puhán borítja be a bőrt a 

használat során. 
 

Védő filmréteg 



Hatásossági tesztek 

 

Heti kétszeri használat után 15 napon át: 

90.9 % tesztalany mondta, hogy bőre alaposan megtisztult 

90.9 % tesztalany mondta, hogy a termék finomítja és kisimítja a bőr textúráját 

90.9 % tesztalany mondta, hogy a pórusai összehúzódtak 

90.9 % tesztalany mondta, hogy bőre tündöklővé vált 

100 % tesztalany mondta, hogy bőre puha és telt lett 

Látható eredmények 

11 tesztalany 



Használati utasítás 

Alkalmazza egyszer vagy kétszer egy héten az arcon    

és a nyakon a szem környéki területet elkerülve. 

 
Ujjbegyeket használva könnyű körkörös mozdulatokkal 

masszírozza, majd vízzel öblítse le. 

Extra tippek a GUINOT kozmetikusától: Ezek után használjon bőrtípusának megfelelő 

maszkot a még látványosabb eredményért. 

A termék előnye: Könnyű használni és leöblíteni. 



Csomagolás 

LAKOSSÁGI: 50 ml Tubus ref. szám 503640 

 

TESZTER: 50 ml Tubus ref. szám 641640 

 

MINTA: 3 ml Tubus ref. szám 683640 

 

SZALON: 150 ml Tubus ref. szám 441640 

 

Ár pozícionálás 

32 €

33 €

34 €

35 €

Gommage Eclat Parfait Gommage Biologique

Kicsivel alacsonyabb árfekvésű, mint a GOMMAGE BIOLOGIQUE. 



GUINOT bőrradírok 

MECHANIKAI BŐRRADÍR BIOLÓGIAI BŐRRADÍR 

• Radírozás mikro részekkel  

• Krémes állag 

• Ujjbegyeket használva körkörös masszázs 

alkalmazása.  

• Normáltól kombinált bőrig javasolt.  

 

 

 

 
• AHA-nak (gyümölcs savak) köszönhető radírozás  

• Gél állag 

• Masszázs, amíg olajjá nem válik. 

• Minden bőrtípusra javasolt 

ÚJ 



Konzultáció 

Előírás 

A Kozmetikus olyan megfelelő kezelést javasol, amely: 

 

- Helyreállítja a bőr ragyogását 

- Védelmet nyújt a bőrnek 

 

 

Kozmetikus megfigyelései: 

- Fakó bőrszín 

- Foltok (komedók, aknék stb.) 

 

Kérdések a vendéghez: 

- Milyen terméket használ a bőrének tündökléséhez?  

- Rendszeresen használ radírozást a szérumok és krémek felszívódásának 

felerősítéséhez? 



Előírás  
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A Vendég szépségápolási célja:  
 TISZTÍTÁS - TÜNDÖKLÉS 

KIEGÉSZÍTŐ ARCÁPOLÁS  TÜNDÖKLŐ BŐRÁPOLÁS 
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GOMMAGE  

ECLAT PARFAIT 

Összhangban a vendég 

szépségápolási céljával 

Mélytisztító Kezelés 
A Tündöklő – Fiatalító 

Kezelés Gyümölcssavakkal 
A Szépségápolási Kezelés 

Esszenciális Olajokkal 

TÜNDÖKLŐ TISZTASÁG TÜNDÖKLŐ FIATALSÁG TERMÉSZETES TÜNDÖKLÉS 



Még több információ az összetevőkről 

 

 

GOMMAGE ECLAT 

PARFAIT 

ÉDES MANDULA OLAJ 
Hatás: Táplál és puhít 
Az édes mandula olaj olyan zsírsavakban gazdag, mint az oleic sav és olyan elszappanosíthatatlan 

anyagokban, mint a tokoferolok. Éppen ezért puhító és tápláló hatással rendelkezik. 
 

LIPOSKIN 
Hatások: Helyreállítja a lipideket, táplál, puhít, hidratál és fejleszti a textúrát 
A Liposkin egy növényi vaj, amelyet az olaj pálma gyümölcséből és magjából nyernek ki. 

Olvadáspontja közelít a bőr hőmérsékletéhez, ezért a Liposkin érintésre puha és krémes. 

Terjedelmet és krémes puhaságot ad a kozmetikai összetevőkhöz. 
A telített zsírsavakban és puhító hatóanyagban gazdag tulajdonsága miatt a Liposkin tápláló és lipid 

helyreállító. Ezek a filmréteget formáló lipidek tökéletes összhangban vannak a bőrrel és segítenek 

helyreállítani a hidrolipid filmrétegét. Csökken a vízveszteség és a bőr hidratálttá válik. 

A Liposkin gazdag, sima és krémes formula. Elősegíti a termék krémesebbé és szétteríthetőbbé 

tételét. 


