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Fokozódik az érdeklödés a nök  

körében a szalonkezelések iránt 

 
KORÁBBAN 

A szépségszalonoknak csak néhány 
vendégük volt 

 
Arckezelésre járni egy 

szépségszalonba LUXUSNAK  
számított, amit csak azok a nők 
engedhettek meg maguknak, 

akiknek idejük és olyan magas 
jövedelmük volt, hogy fedezni 

tudták a kezelések árát. 

 
MANAPSÁG 

Egyre több nö jár szépségszalonba  
a szörtelenítés miatt (a kezelések 

60%-át teszi ki)  

A nök egyre elfoglaltabbak, be kell 
osztani bevételeiket és nem 

mindenki engedheti meg magának az 
50 Eurós arckezelést. 

Egy olyan kezelési ajánlat, amelyet minden 
vendég meg tud engedni magának                  

a bevételeitöl függetlenül 



Fokozódik az érdeklödés a nök  

körében a szalonkezelések iránt 

Különleges börtisztító kezelés  
 
 

Minden börtípus számára, elsösorban fiataloknak és olyan vendégeknek, 
akik a  hagyományos arckezelések árát már nem tudják megfizetni 

Egy olcsóbb, szélesebb körben elérhetö arckezelés 



Kezelés 

JAVASOLT 

ÁR:  

6800 Ft 



1/ MÉLYTISZTÍTÁS 

 

Mélytisztító szépségápoló kezelés 

2/  SZÉPSÉG MASSZÁZS  

Szem és arc smink eltávolítása és letisztítása 
Radírozás - javasolt  

A vendég szükségleteinek megfelelö krém 
alkalmazásával 

Komedók eltávolítása - javasolt 

Kezelés 



 
 

A börtisztítás két célja: 

1. A bör mélytisztítása 

Méreganyagok  

A verejtékmirigyekben 

Faggyú túltermelődés 

Méreganyagok 

Faggyú túltermelés  

A faggyúmirigyekben 

10 perc 



Mélytisztítás  
A melegített ThermoClean elektródával 

Gél 

Méreganyagok 
Faggyú 

túltermelődés 

A meleg beindítja a verejtékmirigyek müködését a 

méreganyagok eltávolítása érdekében.  
A meleg beindítja a faggyúmirigyek müködését és a gél segíti  

a faggyú feloldódását.  
A pórusok kitisztulnak, amely elösegíti a komedók 

eltávolítását.  
 

EXKLUZÍV és 
 KÜLÖNLEGES rendszer 



HC Általános Arctiszító 

Zselé  
Minden börtípusra 

• allantoin: puhít és nyugtat  

• tejsav: hidratál 

HC Mélytisztító Zselé  

Zsíros börre 

• bojtorján kivonat: tisztít  

150 ml tubus  
 pattintós tetövel  

 

A kétféle tisztító zselé 

Mélytisztítás 

Közös aktív hatóanyagok  

• Szalicilsav: Antimikrobiotikus hatású, szabályoz és radíroz  

• Lipacid : Csökkenti a túlzott faggyúmirigy müködést 

Szappan mentes formula – Friss illat 



A kezelés 

 Az arc letisztítása, különös tekintettel a T-
vonalra, ahol a elektróda lassú mozdulatokkal 
halad  

 

 T-vonal: nagyobb mennyiségű és méretü faggyú 
és verejték mirigyek. 

 

 Kellemes höérzet 

 



A kezelés menete 

A melegített Thermoclean elektródával: 

Vigyen fel 10 ml vendég börének megfelelö gélt az arcra 

10 perc 
ARCVONAL ALATT  ARCVONAL FELETT  AJKAK FELETT 

ORCÁKON HOMLOKON  

ÁLLON ORR VONALAIBAN  HOMLOKON  HOMLOKON  

Mozogjon lassan a T vonalon  Az elektróda kiindulási 

pontja 



5 - 7 perc 

2. Szépségápoló masszázs 

500 ml pumpás flakon  

 

Modelage Beauté 

Serum Créme 

* vadgesztenye kivonat  

* mogyoró és allantoin 

 

 Elösegíti a szövetek méregtelenítését 

 Szabályozza a bör mikro keringését  

 Az arc izmait stimuláló masszázs relaxálja az arcot 



A                      készülék  

20 cm 

Hömérséklet kijelző 
Bekapcsoló gomb 

Hömérséklet szabályozó 

A Thermoclean szabadalmaztatott 

melegítö elektróda 



A bör tisztább 

  

 

Szépségápolási eredmények 

Sokkal befogadóbb az utána alkalmazott 

termékekre 

Képes lélegezni 

Ismétlés 

Minden börtípusra: havonta egy  kezelés 

Zsíros börre: egy vagy két kezelés havonta 



A folt környéki területek számai egy kezelés után A foltok számai egy kezelés után 

Tudományosan bizonyított eredmények 

Általános eredmények 

7 alany panelja 

Bőrtisztító hatás eredmények egy kezelés után a  HC Mélytisztító Zselé használatával 

Foltok számai = faggyú foltok száma a börön 

Folt környéki terület = nagyobb foltok, amelyek túlzott faggyúmüködést mutatnak ki  

A Hydraclean Kezelés tisztító hatása 

Előtte Egy kezelés 

után 
Előtte Egy kezelés 

után 



0 P< Variáció < 0.4 P           Nulla 

0.4 P  < Variáció < 0.8 P      Átlagos 

0.8 P <  Variáció < 1.2 P      Jó 

Variáció  < 1.2  P                Tökéletes 

A bör ragyogása egy kezelés után 

Tudományosan bizonyított eredmények 

Átlag eredmények 
14 alany panelja 

61,7

59,5

58,0

58,5

59,0

59,5

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

évolution de l'éclat après 1 soin

+2,3 points

 éclat T0 éclat T AS

panel de 14 sujet s
Előtte Egy kezelés után 



Klinikailag bizonyított eredmények 

A HYDRACLEAN  kezelés utáni eredményességi tesztek 

Az aktív hatóanyagok sokkal hatásosabbak a tökéletesen megtisztított börön 

Elötte 15 perccel 

késöbb 

Elötte 15 perccel 

késöbb 

Kezelés nélkül Egy kezelés után 

Bör hidratáltságának mértéke a hidratáló krém használata után Bör hidratáltságának mértéke a hidratáló krém 

alkalmazása után 

Általános eredmények 

14 alany panelja 



Incites the Salon’s  

hair removal clients  

to try a Facial 

Keltse fel a fiatalabb 

vendégeinek és a 

szükösebb anyagi keretek 

között élöknek a figyelmét, 

akik nem szalon vendégek 

Keltse fel azon hölgyek 

figyelmét, akik mindig 

sietnek és gyors 

eredményeket 

kívánnak elérni 

Kinek ajánlhatja a HYDRACLEAN 

kezelést?  

JAVASOLT ÁR:  

6800 Ft 

Gyözze meg a 

szalonba 

szörtelenítésre járó 

vendégeket a 

kezelésről! 



Föbb kérdések: 

 
 Volt valaha börtisztító kezelése szalonban?   
 Hogyan tisztítja börét? 
 Milyen termékeket használ? 

 
 

A « Szépségápolási Doktor » megfigyelései: 

 
 Tökéletlenségek (komedók, pirosság, foltok…) 
 Fénylés 
 Fakó börszín 
 Megvastagodott hámréteg 

Konzultáció 



Szalon Elöírás KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI® 

Elöírás  

Szépségápolási Cél:  

Tisztítás és ragyogás 

Tiszta és ragyogó bör 

Elöírás 

Lakossági 

termékek 



Plakát 
70x100cm 

 

Reklámanyagok a szalon számára 



Szórólap,    A4 tábla 

 11,5 x 10 cm 

 
 

Reklámanyagok a szalon számára 



CONNAISSANCE SOIN 

Gyakorlati Útmutató  
A4 formátum 

Oktatás 


