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Kedves Kozmetikus! 

Ismét jelentkezünk, tájékoztatunk a legújabb fejlesztési eredményeinkről, a 
munkánkról. 

Kifejlesztés alatt van két új termékünk a Hyaluron szemráncfeltöltő szérum és 
annak gél változata, mely utóbbi  Omega 6 zsírsavat is tartalmaz. Hatékonyságát 
azaz vízmegkötőképességét megduplázza az Omega 6, mely igen magas 
százalékban van jelen a krémgélben.  

A hyaluron, azaz a hyaluronacid mint  hatóanyag,  a kozmetikai iparban 
megengedett legmagasabb százalékban  van jelen mind a két termékben. Ennek 
következtében a tesztelési eredmények, melyeket nem kizárólag 20 éves hölgyeken 
és urakon végeztünk, még a 60 év felettieknél is kiváló bőrvasalást ill. 
bőrfeszesítést bizonyítottak .A hyaluronsav feladata, hogy volument pótoljon olyan 
helyeken, ahol a test saját hyaluronsav készlete lecsökkent, vagy már kimerült. A két 
termék legfontosabb eredménye, hogy  újra aktivizálja a sejtek működését.  

Megelőzésként az apróbb szarkalábak, ill. a már kialakulóban lévő ráncok  
feltöltésére szolgál. A bőrt kisimítja és hat a mimikai ráncokra is. Természetes és 
biztonságos készítmények, melyek bio kompatibilisek és biológiailag lebonthatóak. 
Allergiamentes.  

Jelenleg dolgozunk a  magyar és a nemzetközi hatósági engedélyek előkészítésén. 

Keresünk  két csodaszép  kiszerelési lehetőséget, mely egyben minősíteni is fogja a 
termékek magas színvonalát és minőségét. 

Hamarosan forgalomba kerülnek! FOREVER YOUNG. Ez a szlogen. 

Előző Hírlevelünkben tájékoztattunk a Mézemulzió változatlan áráról, melynek 
megnöveltük  20 %-kal a töltési mennyiségét. 

Áraink csak  2011. április 1-től változnak.  Amennyiben kiváncsi vagy az emelkedés 
mértékére, kérd e-mail-ben, s azonnal megkapod az információt: info@sensx.com 

Most újabb meglepetés, a tanfolyamunk is  2011. 03. 31-ig változatlan  áron és 
feltételekkel végezhető el az ország egész területén, Budapesten és a honlapunkon 
megtalálható megyékben is. 

Bízunk benne, hogy nem csak „ úgy” kéred a hírlevelünket, gondolom tájékozódsz, 
és  ha kozmetikus vagy kozmetikus tanuló vagy és újabb szolgáltatást kívánsz adni a 
vendégeidnek,  gondold át a a cégünk által kínált   lehetőségeket. 
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Kozmetikus tanulók többféle kedvezményt is kapnak. 

Ha szimpatikus, amit olvastál, küldd el ismerősödnek! Ha bármi hozzáfűznivalód van, 
kérlek írd meg,szívesen vesszük a pozitív kritikát. 
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