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Kedves Kozmetikus! 
 

 

Nyári felkészülés SENS’X bőrápoló termékekkel 

SENS’X kampány az ingyenes Csajok Magazinban- Ott kell legyen a szalonodban, ha 

reklámozni akarod a magadat és a munkádat! 

 

Feltétlenül szerezz be néhány példányt  a két havonta megjelenő, ingyenesen igényelhető 

Csajok Magazinból és az idén benne futó SENS’X-kampány  Neked/Téged  is reklámoz! 

Persze, csak ha ismered és használod a SENS’X- termékcsaládot  

 Már tavasz derekán járunk: a halovány rügyekből harsogó zöld levelek, színes virágok 

sarjadtak, a piacokon sokasodnak friss, zsenge zöldségek, érett, zamatos, hazai gyümölcsök, 

csicseregnek a madarak, melegszik a levegő, s a nap sugarai is egyre többet kényeztetnek 

bennünket. Több időt töltünk a természetben is: kirándulunk, piknikezünk, nagy sétákat 

teszünk. Ahogy vendégeink is. A nyárváró időszakban a legfontosabb feladatunk, hogy 

kezeléseinkbe beépítsük a MEGFELELŐ és MEGELŐZŐ BŐRÁPOLÁSt, és minderre a 

vendégeink figyelmét is felhívjuk!  
Amelyikőtök már ismeri és használja munkája során a SENS’X- kozmetikumokat, az tudja, 

hogy legyen szó professzionális kezelésekről, vagy a mindennapos, otthoni preventív 

bőrápolásról a SENS’X-termékcsalád mindenben megoldást nyújt.   

És hogy hogyan tudsz saját munkádnak hitelességet adni, miközben magadnak is hasznot 

kovácsolsz? 

 Először is azzal, hogy vendégeid megfelelő, megelőző tavaszi kezeléseit szeretettel, 
odaadással és lehető legjobb tudásod szerint végzed (de, hát ez nem is kérdés, igaz  a SENS’X-
kozmetikumok segítségével. A mézemulziós és tartós szőrtelenítő eljárás kombinációjával, 
az arckezelésekbe beépített szemlifting programunkkal, illetve az F30-depigmentáló krém 
alkalmazásával) 

 majd, hogy ezeket a termékeket otthoni, mindennapi használatra is ajánlod és tovább 
értékesíted a vendégeidnek  

 s végül, hogy beszerzed az ingyenes, két havonta megjelenő Csajok Magazint, melyben a 
2012-ben futó SENS’X-kampány Neked/Téged is reklámoz, így forgalmat és bevételt 
növelhet, ha ügyes vagy!  

Egy kis ízelítő esszencia a magazin májusban megjelenő számában valamint a weboldalára 

(www.csajokmagazin.hu) készült SENS’X-kampányból: 

 

 Nyári felkészülés SENS’X bőrápoló termékekkel 

Ágyő kirepedezett sarok, könyök, kiszáradt kéz! - SENS’X- Kéz és Sarokpuhító Krémgél 

segítségével… 

Ágyő szarkalábak, nevető ráncok!- SENS’X-Szemlifting programot mindenképpen érdemes 

kipróbálni  kozmetikusunknál, mert az arckezelés egyik kényeztető részeként, a SENS’X-

Szemránc Feltöltő Szérum gépekkel valamint lágy, kézzel történő bemasszírozásával  
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természetes formában jut a bőrbe a termék fő hatóanyaga, a hyaluronsav, mely alkalmas a 

szemkörnyék, a teljes arc  és dekoltázs látványos fiatalítására és egyben hidratálására… 

Ágyő májfoltok, ágyő egyenetlen tónusú arcbőr! - a SENS’X-F30 Depigmentáló Krém természetes 
megoldást kínál a májfoltok vagy nem kívánatos szeplők elhalványítására illetve ezek megelőzésére…. 

Mondjunk igent a sima, selymes, foltok és ráncok nélküli bőrre és készüljünk a nyárra  a 

SENS’X- termékcsalád  kozmetikumaival! Érdemes tájékozódni a  SENS’X további, 

professzionális termékeiről és kezeléseiről  kozmetikusunknál! 

 

Mondj igent Te is a SENS’X- termékcsaládra, ismerd, használd, ajánld, s meglátod, nem 

marad el az eredmény!  Még több, hálás, visszatérő, elégedett vendég, nagyobb 

forgalom, több bevétel  

 

Jó munkát és sok vendéget kíván a SENS’X- csapata 

 

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! 

Előző hírleveleinket megtekintheted, ha ide kattintasz. 
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