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Közeleg a Karácsony 
ÜNNEPELJ A SENS’X-EL! 

 
Kedves Kozmetikus! 
 
Bizonyára már Te is készülsz a karácsonyra: szívedet melegség járja át, 
ajándékötleteken gondolkodsz, adventi koszorút készítesz, feldíszíted a lakásodat, a 
szépségszalonodat vagy azt a kozmetikát, ahol dolgozol. És már előre örülsz, hogy 
néhány napot a szeretteid körében, a pihenés jegyében töltesz majd… Mindeközben 
persze nem felejted el, hogy az  ünnepeket Nálad (is) óriási  hajtás előzi meg. 
Érthető, hogy ebben az időszakban megtöbbszöröződnek a bejelentkezéseid, hiszen 
minden vendéged az ünnepekre akar gyönyörűvé válni.   
Mi most segítünk Neked abban, hogy valóban a legjobbat tudd nyújtani a hozzád 
betérőknek, miközben Te magad  is jól jársz! Ajándékozd meg vendégeidet a Sens’X 
termékek nyújtotta,  professzionális, minden igényt kielégítő  kényeztetéssel, testi-
lelki feltöltődéssel és mi is megajándékozunk Téged! Mert  megérdemled! 
Cégünk idén karácsonyra különböző akciós csomagokkal kedveskedik  Neked, melyek 
segítik profi munkádat, forgalmad növelését,elégedett vendégeidet, sőt, ajándék 
ötleteid bővítését is. 
Egyes csomagjainkba különböző kezelési területenként összeillő vagy egymást 
kiegészítő termékeket válogattunk és mindegyikhez további terméket (sőt, akár 
többet is!) adunk ajándékba, amelyet  tovább tudsz értékesíteni a vendégeid 
körében, vagy akár Te magad lepheted meg vele valamelyik  szeretteidet. Ugye jól 
hangzik?  
Akció időtartama: 2011. 11.20. - 12. 23. De lássuk a csomagokat az 

ajándékokkal!  
 
1. „A makulátlan arcbőrért” 

Tartalma: 
 2db F30 Depigmentáló Krém (50ml) 

Megvásárlásuk esetén megajándékozunk 2 db otthoni használatra kiszerelt 
Szőrtelenítés Utáni Balzsammal (80ml) 

 
2. „Szemkörnyéki, teljes arc, valamint dekoltázs kényeztetés” 

Tartalma:  

 Szemránc Feltöltő Szérum (25ml) 
 Szemránc Feltöltő Krémgél (50ml) 

Megvásárlásuk esetén megajándékozunk 2 db Kéz és Sarokpuhító Krémgéllel 
(80ml) 
 
 

http://sensx.com/hungary/kozmetikusoknak/termekeink/#product-251
http://sensx.com/hungary/product/szemranc-szerum/
http://sensx.com/hungary/product/szemranc-kremgel/
http://sensx.com/hungary/kozmetikusoknak/termekeink/#product-252
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3. „A tartósan sima és selymes bőrért” 
Tartalma: 

 1 db Tartós szőrtelenítő gél (50ml) 
Megvásárlása esetén megajándékozunk 1db Mézemulziós szőrtelenítővel 
(850g) és 1 db Szőrtelenítés Utáni Balzsammal (80 g) 

 
 

Ünnepelj Te és vendégköröd is a Sens’X-el! 

Élvezd a selymes bőr mézédes érintését…Karácsonykor is  
 

Termékeink részletes leírását és további információkat honlapunkon 
(www.sensx.com) találsz, személyesen pedig az alábbi elérhetőségeken 
érdeklődhetsz. 
 
Horváth Gyöngyi: +36 (30) 377 9812 vagy gyongyi@sensx.com 
 
Simitska Timea: +36 (30)  422 0685 vagy info@sensx.hu 
 
Feltétlenül kattints rá Facebook oldalunkra is! 

http://sensx.com/hungary/product/tartos-szortelenito-gel/
http://sensx.com/hungary/kozmetikusoknak/termekeink/#product-244
http://www.sensx.com/
mailto:gyongyi@sensx.com
mailto:gyongyi@sensx.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sensx/Dokumentumok/SWP/Hirlevél%20web/info@sensx.hu
http://www.facebook.com/pages/SENSXcom/237144621248?ref=ts

