
 

 
 

 

Hírlevél IX. évf. 01. szám 

 

1 

Kedves Kozmetikus Kolléganő! 

Először is üdvözöllek téged,  aki most találkozol először a Mézemulzióval és csak 
most ismerkedsz  velünk, vagy olyan csapattagként érdeklődsz, aki aktívan részt 
veszel közös munkánkban.Tájékoztatlak, hogy a több mint 10 éve működő  
weboldalunkat megújítottuk, a mai kor elvárásaihoz igazítottuk,a menüpontokat 
érthetőbbé tettük, feltöltöttük nagyon hasznos információkkal a szakma és a 
vendégek számára is.Láthatod a sok nemzetközi zászlót, mely jelzi, hogy a 
Mézemulzió már több országban is jelen van és bizonyított. Folyamatosan fogjuk  a 
legújabb és legfrissebb hírekkel feltölteni, hogy mindig minden fontos információ 
célba érjen. Havonta érkező Hírleveleinket kísérd figyelemmel ! 

One touch honey ! 

Ha referencia szalon szeretnél lenni, használd a Mézemulziót minden testrészen, s 
ajándékba kapod a lehetőséget, hogy ott legyél a világhálón Sens’x csapattagként.  
Ezzel te is elérheted, hogy szalonod neve és elérhetősége  láthatóvá váljon, s olyan 
vendégek is megtaláljanak, akik talán soha. Gondolj a sok hazánkfiára aki Európa 
más országaiban él vagy dolgozik (lásd a zászlókat), és ott igénybe veszi ezt a 
mézemulziós szőrtelenítést. Ha viszont hazalátogat, vagy visszatelepül,  s a 
referencia szalonok között fog elérhetőséget keresni. Bízunk benne, hogy téged fog 
megtalálni ! 

Felhívás: A Sens’x mézemulzió kiszerelési egysége több mint 20 %-kal 
megnövekedett, 850 g lett, s változatlan áron vásárolható. Minden mennyiségi 
igényt ki tudunk szolgálni. Élj a lehetőséggel 2011. március 31-ig. 

A végére még egy jó hír: A Sens’x Tartós Szőrtelenítő Gélünk, kezd egyre 
ismertebb és keresettebb lenni  a piacon, és nem csak Magyarországon. Néhány 
hónappal az után, hogy bemutattuk a piacnak, elkezdtük forgalmazni és nagyon 
szép eladási statisztikát realizálhattunk. Igen sok kozmetikus, akik megtapasztalták 
vendégeiken a kitűnő eredményeket, már második harmadik tégelyt vásárolta meg. 
Gondold át Te is, jön a tavasz és a strandszezon, s nem divat a szőr!  

Megköszönjük, ha megírod a honlapunkkal kapcsolatos véleményed. Ha tetszik, küld 
el ismerősödnek! 
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