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Kedves Kozmetikus! 
 
Legyél egy NYERTES csapat tagja! Csatlakozz egy sikeres vállalkozáshoz, ahol 
megtalálod a kozmetika  problémás szegmenseire a választ. Folyamatosan bővülő 
termékpalettával, korrekt árakkal, kíváló minőségű termékkel várunk a SENS’X brand-nél! 
Magyar fejlesztés, magyar termék!!! 

 

     
A képen balról jobbra:  Ürmösy Zsófi a Sens’x vezető kozmetikusa        

Nyertes Zsuzsa színésznő        
Horváth Gyöngyi tulajdonos 
 

(a foto a Beauty kiállításon készült, ahol köszönjük, hogy Te is meglátogattál minket) 
 

Újra itt a nyár és a nap jótékony sugaraival együtt megérkeztek a veszélyes UV-A és UV-B 
sugarak. Elővigyázatosság nélkül hamar megjelennek először a halvány kis pöttyök, a 
barnás kis foltok, melyek később egybefüggő barna foltokká nőnek.  
Gyorsan megszűnik a bőr hidratáltsága, megjelennek a szem környékén és az arcon a  
szarkalábak,melyeket ha időben nem kezdünk el megfelelő hatóanyaggal „gyógyítani” 
hamar ráncokká válnak. 
A nők legféltettebb kincse a dekoltázs is áldozatul eshet, hisz ezen a részen a bőr olyan 
vékony és sérülékeny, mint pl. a szem környéke és az arc. 
Kiszárad és berepedezik a talp és a sarok, a könyök és a kéz is. 
Vendégeink pedig a nyaralást követően jönnek kétségbe esve, hogy segíts! 
Lehetne megelőzni, okosan felkészíteni a vendégeket a nyárra! A nyaralás elött egy 
szemlifting programot beiktatni, felkészíteni a bőrt, feltölteni hyaluronnal, legyen az 
szérum vagy hyaluront és omega6-ot is tartalmazó krémgél. Megbeszélni, hogy vigye 
magával és naponta legalább kétszer hidratálja a szemkörnyékét, az arcát és a 
dekoltázsát, megelőzve ezzel a bőr kiszáradását. 
A káros sugarak kiszürésére napozás elött kenje be magát a 30-as fényvédőfaktor 
tartalmú depigemntáló krémgéllel. Pár pillanat alatt beszívódik, rá is sminkelhet. 
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Ez a minimum, amit egy mai nőnek meg kell tenni bőre egészségéért! 
Tudatosítsuk vendégeinkben, hogy a megelőzés fontosabb mint egy már megégett, 
kiszáradt bőrt visszaállítani az eredeti hidratáltságába. 
Ez úgy gondolom nekünk kozmetikusoknak –  aki ma már nem csak kozmetikus, hanem 
egy kicsit lélekbúvár is – a feladatunk. Feladatunk, hogy vendégeink hittel és szeretettel 
forduljanak felénk. 
Ma már többet kell adni, mint egy kezelés, egy masszázs.  
Meg kell változtatni a hozzáállásunkat a vendéghez, s ő is meg fog változni. 
Hinni kell benne és tenni kell érte! 
  
Termékeinkről leírást találsz a honlapunkon. 
A két hyaluronos termékünk bevezető ára 2011.julius 31-ig érvényes. 
  
 
Horváth Gyöngyi  
+36 (30) 377 98 12   
info@sensx.com   
www.sensx.com 

 


