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Kedves Kozmetikus! 

Tavaszi  ébresztő! 

Végre itt a nagyon várt jó idő, indulnak a szabadtéri programok. Ebben a hónapban lesz 

Húsvét, közeledik az Anyák napja, s április 16-17-én a Beauty Kiállítás is.Mint szakmabeli 

feltétlenül el kell gyere, hogy megismerhesd az új  trendeket, a cégek által kínált új 

termékeket, kezeléseket.  

A SENS’X csapat is jelentkezik új és régi termékeivel. 

Mint azt előző Hírlevelemben jeleztem megszülettek legújabb fejlesztésű termékeink,  melyek 

minősítése a tesztelő kozmetikusok szerint:  a belső tartalom és a külső megjelenés is 

professzionális. A két termék: Hyaluron Szemránc Feltöltő Szérum, 25 ml-es pipettás 

üvegben. Hyaluron és Omega 6 kombinációjával Szemránc Feltöltő Krémgél 50 ml-es 

airless flakonban. A termékek természetesen alkalmazhatóak a teljes arc, nyak és dekoltázs 

feszesítésére is. A sminkszezon elkezdődött, de előtte javasolt egy kúra, mely a ráncfeltöltés 

fájdalom mentes alternatívája. Javasolj vendégeidnek egy SZEMVARÁZSLÓ programot. 

Fiatalítsd, simítsd ki a ráncokat és hidratálj!  

Hamarosan itt  az Anyák napja is. Fiatal vendéged édesanyja,  aki ma még  aktívan dolgozó, 

jól ápolt nő,  ajánld a terméket és a kezelést  „50-en túl is fiatalosan” program, vagy ajándék 

kupon felajánlásával.  Hisz mindig probléma, mit is adhatnék még egy szál virágon kívül. 

Egy vélemény: 

„Nagyon jók a tapasztalataim a krémgéllel kapcsolatban. Amikor kaptam tőletek kipróbálásra 

egy kis tégellyel, nagyon megörültem, mert kozmetikusként már rengeteg krémet, szérumot, 

gélt kipróbáltam a szemkörnyékemre, különböző árkategóriában és minőségben, több-

kevesebb sikerrel. Ez a krémgél viszont nagyon finom textúrájú, könnyen felszívódó, azonnali 

friss érzés, smink alá is tökéletes. Két hét után látványosan halványodtak a szemkörnyéki 

ráncaim, telt, puha és ápolt érzést ad, elég egy kis mennyiség belőle, nagyon gazdaságos. 

Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy kipróbálhattam, végre egy igazán hatékony fiatalító 

készítményt.” 

Hlinka Bea Kozmetikus 

Fontos hogy kezdődik az idén is divatos papucs szezon. Meg kell előzni, a sarok bőrének 

kiszáradását, berepedezését. A Kéz és Sarokpuhító Krémgélünk, kitűnő ápolószer. A 

fenyőkivonat alkalmassá teszi cukorbeteg ápolására is! Professzionális felhasználásra 500 ml-

es pumpás kiszerelésben,  otthoni ápoláshoz 80 ml tégelyes, azonos hatóanyag tartalommal. 
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Ne feledkezzünk meg a szeplők és májfoltok halványításáról sem. F-30 Depigmentáló 

Krémgél 50 ml airless flakonban. 

Találkozzunk a Beauty-n C/6b standunkon! Kedvezményes vásárlási lehetőség! Várunk 

szeretettel! 
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