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A NŐK és A SZÉPSÉGÜK 
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 „Nem tudunk küzdeni az idő múlása ellen... 

A bőr öregedését testünk biológiai órája szabályozza és   

a szennyeződés, a stressz, az UV sugarak stb. gyorsítják fel 

a folyamatokat. 

A NŐK és A SZÉPSÉGÜK 

A nők minden korosztályban törődnek a bőrük szépségével és fiatalos megjelenésével.  

… De csökkenthetjük a bőrünkön megmutatkozó idő hatásait" 

20 éves korban felkészítjük a bőrünket a 30 éves korra. 

30 éves korban felkészítjük a bőrünket a 40 éves korra.  

40 éves korban felkészítjük a bőrünket az 50 éves korra 

és így tovább. 

Soha sem korai, vagy túl késő elkezdeni a küzdelmet   

a bőr öregedése ellen 
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Anti-ageing esztétikai gyógykezelés 

Botox  - Hialuronsav  

Bőrradírozás - Dermabrázió 

Anti-ageing bőrápoló termékek 

Szabadalmakkal védett összetevők 

kiemelkedő ígéretekkel 

Manapság azok a nők, akik fiatalító kezeléseket használnak és különböző esztétikai 

beavatkozásoknak vetik alá magukat kiemelkedően speciális márkájú bőrápoló termékeket 

választanak.  

Drága és fájdalmas  

Rövid időn belüli eredmények 

Drága és kényelmes   

Néhány hét után látható eredményekkel 

A fenti két megoldás direkt versenyben áll a Szépségszalonokkal. 
A kozmetikusoknak ezért kiemelkedő erejű ajánlattal kell visszanyerniük a vendégeket.  

Anti-Ageing Arckezelések = megnöveli a szalon és a lakossági termékek 

eladását. 

A NŐK és A SZÉPSÉGÜK 
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Az Esztétikai Arckezelés ALTERNATÍVÁJA  
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Azonnali eredmények 

 

Fájdalommentesség  

 

Elviselhető kiadás mindenki számára 

Az Esztétikai Gyógykezelés ALTERNATÍVÁJA  

A GUINOT egy forradalmian új gépet fejlesztett ki az arc fiatalítására. 
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Az Esztétikai Gyógykezelés ALTERNATÍVÁJA  

A szabadalom tartalma: 

 

 

 Hőenergia és alkalmazása. 

 

 Dinamikus Ionizációs mód és alkalmazása. 

 

 A Hőenergia és a Dinamikus Ionizáció 

kapcsolata. 

 

 A dizájn és az alkatrészek kompozíciója 

(alak, kivetítő, elektródák stb.)  
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Az Esztétikai Gyógykezelés ALTERNATÍVÁJA  

2 kiegészítő Fiatalító Kezelés módszer 

 

Láthatóan fiatalítja az arc 
vonalait az izomtónus 

növelése által 

Fiatalító   

Kezelés  
 

Láthatóan fiatalítja a bőrt a 
sejtaktivitás stimulálása által  

 

Személyre szabott kezelés a 
vendég szépségápolási 

céljaira alapozva 
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A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 
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A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 

Születéstől kezdve a bőr sejtaktivitása idővel eltűnik.  

Sejtjeink energiát veszítenek és lassabban osztódnak.  

Az elasztikus rostok szintézise lelassul és megjelennek az öregedés jelei.   

Sejt energia 

A kor 

előrehaladtával 

a sejt energia 

csökken 

A kezelés hatására a 

sejt energia növekszik 
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Molekuláris Energia  Hő Energia 

Fedezze fel a fiatalos bőr sejtaktivitását 

Hogyan tudjuk felélénkíteni a bőr sejtjeinek energiáját?  

+ 

A magasabb hőmérséklet  

megnöveli a sejtaktivitást 

 

A dinamikus ionizáció 

megnöveli a biológiai aktivitást 

+ 
- 

+ 
- 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 

+ - 
Galvánáram 

váltakozó 

polaritással:  

2 perc. 
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Szérum gélek:  

 Age logic (Fiatalító) 

 Anti-wrinkle (Ránctalanító) 

 Longue Vie Soleil (Feszesítő) 

 Moisturizing (Hidratáló) 

 Nourishing (Tápláló) 

 Soothing (Nyugtató) 

 Purifying (Tisztító) 

 Lightening (Halványító) 

150 ml tubus megújult grafikával 

Az 1. termék 2016 márciusában lesz elérhető 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés elvégzéséhez 8 különféle szérum gélt alkalmazhat                   

a vendég szépségápolási céljainak megfelelően. 

A Hydradermie Fiatalító kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 
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Szabadalmaztatott Kezelési Módszer 

 

Amely kivételesen tündöklővé teszi   

és fiatalítja az arcbőrt 

Kivételes eredmények, amelyek a kezelés végén láthatóak 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 
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Tudományosan bizonyított hatásosság 

 A protokollt egy 54 éves kaukázusi nő has plasztikája által eltávolított 

bőrön végezték.  

 Exfoliating Cleanser (Hámlasztó tisztító) alkalmazása. Leöblítés, majd 

tonik alkalmazása. 

 Age Logic Serum Gel alkalmazása, majd az elektródák gyengéd 

mozgatása a bőrön a Dinamikus Ionizációs módban, intenzitás 

beállítása 5-ös, 10 perces. 

 Oxygenating Emulsion OZ2 alkalmazása és ez elektródák gyengéd 

mozgatása a bőrön Thermal módban, intenzitás 5-ös, 5 perces. 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 

A Kezelés anti-ageing aktivitását és a sejtenergiára való hatását 

emberi bőrszöveteken mérve. 

A tesztet a BIO-EC Laboratóriuma végezte el (biológiai kutatási központ, amely 

kozmetikai bőrápolás tesztelésére specializálódott) 

Teszt protokoll 
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ELŐTTE 
Kezeletlen kontrol minta a D1-n 

A Hydradermie  

Fiatalító Kezelés UTÁN 
Kezelt a D1-n 

  

A sejtenergia növelésében 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 

Tudományosan bizonyított hatásosság 

A D1-n végzett mitokondriális akonitáz immunális címkézése 
Növeli a mitokondriális akotináz előfordulását a hámrétegben és az irhában 

Sejtenergia 

kimutatás 
Megnövekedett 

sejtenergia 

kimutatás 
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A hámréteg vastagsága növekszik az új hámsejtek kialakulása által, valamint fejleszti a kollagén hálózat 
tömörségét a papilláris irhában. . 

ELŐTTE 
Kezeletlen kontroll minta a D5-ön 

A Hydradermie Fiatalító 

kezelés UTÁN 
Kezelés a D5-ön 

Sejtregenerációban való növekedés 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 

Tudományosan bizonyított hatásosság 

Kollagén 

hálózat 
tömörsége 

Hámréteg 

vastagság 

A kollagén 

hálózat 

tömörségének 

növekedése 
(zöld színnel) 

Hámréteg 

vastagságának 

növekedése 
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2. Thermal Elektróda 
 5 perc 

1. Dinamikus Ionizáció  
 10 perc 

3. Masszázs  
 10 perc Kétszer mozgassa át az elektródákat      

a bőrön a kéz váltakozása nélkül 

Bőr előkészítése 
 8 perc 

A kezelés után: Arc és Szem maszkok 
 10 perc 

A kezelés után: Szérumok és Krém 
 2 perc 

Könnyű smink 
 3 perc 

1 órás Kezelés 

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt 

Specifikus szérum (opcionális) 
 2 perc Back and forth smoothing massages on the nasal folds 

with the electrode balls 
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A Hydradermie Lift Kezelés 

láthatóan fiatalítja az arc vonásait 
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Az idő előrehaladtával hajlamosak vagyunk az izmainkat kevésbé használni, melynek 

következtében a bőr veszít a tónusából és az arc vonalai megereszkednek. 

A fiatalos test megőrzéséért kifejezetten ajánlott a testmozgás. Mindazonáltal a fiatalos 

arc megőrzéséért az izmait stimulálni kell az aktivitásuk felélénkítésére és az arc 

vonalainak megemelésére. 

A Hydradermie Lift Kezelés 
láthatóan fiatalítja az arc vonásait 

Izomtónus 
A kezelés után az 

izomtónus láthatóan 

fokozódik 

A kor 

előrehaladtával 

az izomtónus 

csökken 
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Hogyan tudjuk stimulálni az arc izmait?  

Izom Stimuláció Anti-ageing szövet méregtelenítés 

Megnöveli az izom tónusát: „Testépítő” hatás az arcon,  

az arc vonalai megemelkednek, a kontúrok újra építettek lesznek. 

+ 

Méregteleníti a 

nyirokrendszert és kisimítja az 

arc vonalait 

Stimulálja az izom aktivitást 
egy azonnali lifting hatással a bőrön 

 

A Hydradermie Lift Kezelés 
Láthatóan fiatalítja az arc vonalait 

BEFORE 

AFTER 

BEFORE 

AFTER 
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Izomstimulálás excitomotor árammal  

 Egy olyan alacsony frekvenciájú áram tonizáló hatással, amely stimulálja az izomrostokat. 
Összehasonlítva a közepes frekvenciával (kevesebb tonizáló hatás) és a magas frekvenciával (ez az áram 
nem célozza meg az izmokat). 

 Egyszerű áram még nagyobb hatásossággal és komfort érzettel 

Ez az alacsony frekvenciájú áram: 

 - változó áram, amely megelőzi azt, hogy az izmok hozzászokjanak, illetve   
 

 

 

 
 

 - szabályozott annak érdekében, hogy a biztosítsa a vendég komfort érzetét       

a                             stimuláló fázis alatt 

A szabályzás eltűnteti a stimuláló intenzitás egy részét a 

nagyobb komfort érzet érdekében  

 Ahogy az izomstimuláció a használt áram intenzitásától és a bőr vezető képességétől 

(hidratáltsági szint) függ, úgy fontos, hogy megfelelő mennyiségű Szérum Gélt 

alkalmazzunk, amelyet a bőr magába fogad.  

EXKLUZÍV 

GUINOT 

A Hydradermie Lift Kezelés Treatment 
láthatóan fiatalítja az arc vonalait 

Kellemetlen 

Szabályozott áram változó intenzitással, amely fokozatosan 

emelkedő és süllyedő sebességű minden egy és tíz másodperc 

között a nagyobb hatásosság kedvéért 

Guinot szabályozott áram  

Klasszikus áram 

Guinot változó áram Klasszikus áram 
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Kezelés metódus 

 

amely az izmok mozgatásával  

megemeli az arc vonalait    

 

ezzel fiatalítva az arcot 

Kivételes eredmények láthatóak a kezelés végén 

A Hydrademie Lift Kezelés 
láthatóan fiatalítja az arc vonásait 
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1. Anti-ageing szövet méregtelenítés 
 10 perc 

2. Izom Stimuláció 
 15 minutes 

3. Masszázs  
 10 perc 

 5-ször ismételjen minden lépést  

Bőr előkészítése 
 8 perc 

Kezelés után: Arc és Szemmaszk 
 5 perc 

Kezelés után: Szérumok és Krém 
 2 perc 

Könnyű smink 
 3 perc 

 10 percig hagyja fent a Maszkot 

1 órás Kezelés 

A Hydradermie Lift Kezelés 
láthatóan fiatalítja az arc vonásait 

Repeat this movement towards the outer cheek 

Leave for 5 minutes 
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eszköz 
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Szépségszalon 

Irányító 
Wi-fi kapcsolt  

eszköz 

Egy intelligens eszköz 
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Valós időben végzett videók 

Vezeti a kozmetikust, miközben a Kezelést végzi  

Garantálja, hogy a Kezelések tökéletesek a kezelési idő megfelelő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fejleszti a kozmetikus szakértelmét, valamint személyes irányítóként segíti a 

munkáját.  

 A vendégeknek egy következetesen kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújt.   

 Optimális profitot teremt, mivel a kezelésre fordított idő kötött és figyelembe 

kell venni.  

Szépségszalon Irányító 

Oda és vissza simító masszázs az orr vonalában az 

elektróda  gömbökkel 
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ARCÁPOLÁSI 

Kezelések 

Minden GUINOT Kezelés valós idejű videója 

Szépségszalon Irányító 

 Hydraclean 

 Hydradermie Jeunesse 

 Hydradermie Lift 

 Aromatic  

 Beauté Neuve 

 Liftosome 

 Age Summum 

 Eye Logic 

 TechniSPA®  

 Aromatic testkontúr kezelés 

 Aromatic test puhító kezelés 

 Techni-karcsúsító (kivitelezés) 

 Techni-feszesítés (kivitelezés) 

 ÉPIL CONFORT 

 STICK’HAIR® 

TESTÁPOLÁSI 

Kezelések 

SZŐRELTÁVOLÍTÁSI  

Technikák  



Summer seminar – August 2015 

Szépségszalon Irányító 

Elérhető nyelvek*: 

Váltogathatja a nyelvet a gépen azáltal, hogy módosítja a paramétereket. 

Minden GUINOT Kezelés valós idejű videója 

Fordítás 

* További nyelveket is hozzá lehet adni (Területi Manager által)  

Oda és vissza simító masszázs az orrvonalban a 

gömb elektródákkal 

FR EN ES RU DE IT NL JA ZH ARAB 

//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Japan.svg&lang=fr
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg&lang=fr
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BEÉPÍTETT WIFI KAPCSOLAT  
Távirányítású frissítés, Távirányítású 

szerviz, szolgálat, Multi-screen funkció  
FRISSÍTÉS:  

1. kattints a beállítások ikonra, 2. hosszan 

érintsd meg a bal felső sarkot 3. Válaszd ki és 

érintsd meg a wifi jelet 4. Csatlakozz a 

hálózathoz 5. várj 1 percet majd kapcsold ki 

be a gépet 6. A főképernyőn megjelenik egy 

lefelé mutató háromszög, érintsd meg és várd 

meg amíg letölti az új kezeléseket  

Összekapcsolt eszköz 

Android 
rendszer 
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Láthatóan fiatalítja a bőrt és az arc vonalait a 3 egyedülálló funkcióinak 

köszönhetően 

 Dinamikus Ionizáció Hőhatás  Lifting Stimuláló 

A gép exkluzív funkciói 

 Alapértelmezett beállítás: Az intenzitás szintje minden funkciónál előre beállított ezt a 

kezelés során lehet állítani a vendég kívánsága alapján. 

 A melegítő elektródák automatikusan felmelegednek a fázis elején.  

Hydradermie Lift 
Kezelés 

Hydradermie Fiatalító 

Kezelés 
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Ergonomikus elektródák 

méregtelenítéshez és az ionizációs 

funkciókhoz 

 Görgős elektródák Melegítő elektróda  

Az Elektródák 

Ergonomikus elektróda erősség 

fényjelzővel 
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Legfőbb érvek 
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Valódi alternatívája az 

esztétikai arcfiatalításnak, 
amely azonnali hatást fejt ki 

a bőr öregedése ellen.  

Egy olyan szabadalmaztatott 

gépem van, amellyel más 

cégek nem rendelkeznek    

és a Kezelés végére látható 

eredményeket lehet elérni.  

     Az innovatív Kezelési módszerek ajánlása 

Legfőbb érvek 

A Hydradermie Fiatalító kezelés 

láthatóan fiatalítja a BŐRT            
a sejtaktivitás stimulálása által.  

A Hydradermie Fiatalító Kezelés 
egy személyre szabott Kezelés, 
amely láthatóan fiatalítja a bőr 

a kitűzött Szépségápolási 
Célok figyelembe vétele által.  

A Hydradermie Lift láthatóan 
fiatalítja az ARC VONÁSAIT az 

anti ageing méregtelenítés 

és az izomtónus élénkítése 
által 

Az orvosok megbénítják 
az izmokat, míg a 

kozmetikusok stimulálják 
azokat.  
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Előírás 

 Eltávolítja az elhalt 

hámsejteket és ezzel utat 

biztosítva az új sejtek 
számára 

 Elősegíti a kiemelt 

technológiával készített 
aktív hatóanyagok 

felszívódását a bőrbe 

 Energiát szállít az új 

sejtek számára 
 Visszaállítja a fiatalos 

bőr sejtaktivitást 

 Erősebb tónust 
eredményez az arcnak  

 Kisimítja az arc vonásait 

Mindegyik kezelés előírható 3 alkalmas intenzív kezelésként, vagy 

 egy intenzív globális fiatalító kezelésként    
(1 Age Summum + 1 Hydradermie Fiatalító +1 Hydradermie Lift)  

3 alternatív Kezelés az Esztétikai Gyógykezelésre 

HYDREADERMIE 
fiatalító  
Kezelés  

 
Kezelés 

Kezelés 
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Hydraderm  
Kettős Ionizációs 

Eszköz 

Hydraderm  
Cellular Energy 

Eszköz 

Mini Maxi Mini Maxi 

Hydradermie 60 € 70 € 

    Hydradermie Fiatalító 65 € 75 € 

Hydradermie Lift 85 € 95 € Hydradermie Lift 85 € 100 € 

Hydradermie 

Age Logic 75 € 95 € 
Hydradermie  

Age Logic 75 € 100 € 

            

Eye Logic 50 € 60 € Eye Logic 50 € 60 € 

Javasolt ár Kezelésenként - Franciaország 
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Eladási Anyagok (A4 -es formátumban) 

- Kezelés leírás 

- 2 Kezelés Bemutató 

- Eszköz bemutató 

 

Kezelés videó (2 perc) 

FRANCIA / ANGOL 
 

- Hydraderm Cellular Energy kezelés bemutató  

- Eszköz bemutató 

Eladás fellendítése a Guinot eladási képviselőknek 

Helyileg  
kidolgozott 
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Kozmetikusok oktatása 

Bemutató film (8 perc) 

 FRANCIA / ANGOL / SPANYOL / NÉMET  

 
- Tartalom (a piac és a nők szükségletei, elvárásai) 
- Eladási érvek 2 Kezelési módszerre (kezelés lépések) 
- Eladási érvek a gépre (irányítás) 

 
Kozmetikusok számára 

e-Training 

FRANCIA/ ANGOL 

 
- Valós időben végzett kezelés film  
- Szalon kezelések és termékek ismertetése  
- Szépségszalon Kezelések Protokoll 

Helyileg  
kidolgozott 

Gyakorlati Útmutató 

FRANCIA / ANGOL 
 

A Hydradermie Fiatalító /Hydradermie Lift/  

Szem környéki kezelések protokoll 
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Szépségszalonok Kirakata 

Új Kezelői helységeb való 
terméktartó állvány 

Kirakat plakát 

Levél (x50)  

Legújabb háttér plakát a meglévő terméktartó 
állványra 
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480 mm 

480 mm  

270 mm 

480 mm 

480 mm  

Súly : 6700 g 

490 mm 

A kezelő helység kinézete 



Summer seminar – August 2015 

KAPCSOLAT ÚJ ÉRDEKLŐDŐ PARTNEREK:   

 Bánhegyi Andor, andorbanhegyi@st-beauty.co    

   
SZALON KONZULENSEK:  

* Budapest, Pest megye a Dunától NY-ra, Fejér, Komárom, Győr-Sopron,  

Veszprém és Vas megyék:  Ferenczi Kata 0670 607 0942 

 

* Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyék: HORVÁTH ILDIKÓ, 06-20-410-4374,    

guinot78@gmail.com 

* Csepel sziget, Pest megye a Dunától K-re, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Csongrád,  

Békés,  Hajdu-Bihar megyék: ZENTAI GÁBOR, 06 30 822 4057,    

 zentai.gabor73@gmail.com 

* Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj, Szabolcs-Szatmár megyék: TÓTH ERIKA, 06-30 221   

7707, erikatoth77@gmail.com 

 www.guinot.com   Facebook: Guinot Magyarország 

  Kérd felvételedet facebook csoportunkba is! 

     

KÖZPONTI MEGRENDELÉS: 

Tel. / Fax: (1) 329-4298, (1) 329-4060 

megrendeles@st-beauty.co 

Viber, WhatsUp: 30-484-5939 

Messenger: ST Beauty Szakmai 

Webáruház 

www.st-beauty-shop.co 

mailto:guinot78@gmail.com
mailto:entai.gabor73@gmail.com
http://www.guinot.com/

