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A SENS’X TERMÉKEK NEM MENNEK SZABADSÁGRA! – VÁR A SENS'X- 

NYÁR!  

Kedves Kozmetikus!  

Örömmel tájékoztatunk minden új és régi SENS'X fant, hogy a SENS’X 

termékek idén sem vesznek ki nyári szabadságot!  Hogy mit is jelent ez 
pontosan? Ha egy mondatban akarjuk megfogalmazni, akkor azt, hogy a 
SENS'X-Brand minden tagja "kiállja a nyár próbáját", azaz minden termékünk 
ugyanolyan könnyedén, ugyanolyan hatékonysággal használható és 
ugyanolyan minőségi kozmetikus munkát enged meg, mint bármely más 
évszakban.  

Palettánkból néhány ráadásul kifejezetten ajánlott  

 a bőr nyárra  való felkészítésében  

 valamint kiváló ápolást biztosít a meleg évszak szélsőséges időjárási 
viszontagságaiban  

        Bátran ajánljuk és használjuk vendégeinken a mézemulziós szőrtelenítés 
után a SENS'X- Tartós Szőrtelenítő Gélt, mellyel természetes úton, a benne 
lévő gyógynövények egymást erősítő hatásának köszönhetően érhető el a 
szőrnövekedés késleltetése. Fontos, hogy a gél az anagén fázisban lévő 
szőrtüszőkre hat, azokat katagén és telogén fázisba helyezi. A vendég 
elégedett lesz: szívesen megfizeti a plusz szolgáltatást, hiszen a lassabb 
szőrnövekedésnek köszönhetően ritkábban kell ilyen jellegű, nem a 
legkellemesebbek közé tartozó kezelésre járnia. És az idő pénz! Mi ugyancsak 
elégedettek leszünk: hiszen vendégünkkel "jót tettünk",   a ritkábban igénybe 
vett  mézemulziós szőrtelenítésből adódó bevétel kiesést pedig a Tartós Gél 
szolgáltatás ára bőven visszahozza. Ráadásul a felszabaduló időben újabb 

vendégeket tudunk fogadni . Mert az idő pénz! 

És hogy miért fog sok vendégünk igent mondani a SENS'X-Tartós Szőrtelenítő 
Gélre? 

 mert a mézemulzióhoz hasonlóan minden testrészen, minden 
szőrtípusnál, minden évszakban férfiakon és nőkön is használható 

 pacemeakereseknek is ajánlott 
 fog-implantátumos vendég arcát is kezelhetjük vele 
 véralvadásgátlót szedőknek sem kell lemondaniuk a hosszan tartó, sima, 

selymes bőrről 
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 kismamáknak is hosszantartó megoldást nyújt 
 tinédzserek már az első szőrtelenítésektől kezdve élvezhetik a tartós gél 

által biztosított hosszantartó simaságot 

       Talán a legfontosabb termék a nyárváró és a forró időszakban a SENS'X- 
F30 Depigmentáló Krém, mely természetes megoldást kínál nemcsak a bőrön 
esetlegesen kialakult foltok vagy nem kívánatos szeplők elhalványítására, 
hanem ezek megelőzésére is. A 30-as fényvédőfaktorú, gyógynövény 
kivonatokat tartalmazó krém nem fehérít, hanem kiegyenlít (depigmentál), ezért 
nem csak a problémás területeken, hanem az egész arcon és dekoltázson 
alkalmazható, így biztosítva hatékony védelmet. Hatóanyagai a torma, 
kövirózsa és rozmaring csökkentik és kiegyensúlyozzák a bőrben a melanin 
képződését és a sejtekben való felhalmozódását. A SENS'X-F30 a nyári 
arckezelések elengedhetetlen eleme, emellett mikrodermabráziós kezelések 
kiváló kiegészítője. Ajánljuk és értékesítsük vendégeinknek otthoni, 
mindennapi használatra!  

      Aztán ott van még a SENS'X- Kéz-, és Sarokpuhító Krémgél, mely 
megakadályozza a sarok, és könyök kirepedezését, míg a már meglévő 
problémát megszünteti. Napi használatával biztosítható az egész lábfej, kézfej 
és a könyök bőrének puhasága, simasága. Fenyő hatóanyaga frissességet ad a 
kezelt területeknek. Cukorbetegek is használhatják. Érdemes az ajkakra is 
kenni este lefekvéskor, melyet reggelre bársonyosan puhává varázsol. Tovább 
értékesíthető a vendégeknek! 

     És végül, de nem utolsó sorban ejtsünk néhány szót a SENS'X- Szemlifting 

Programról, melyet minden vendég egyenesen imád! Hogy miért? Mert azt 
beépítve a kozmetikai arckezelésükbe egy plusz, finom, lágy masszázst 
élvezhetnek általad, miközben a SENS'X- Szemránc Feltöltő Szérumban lévő 
hyaluronsavnak köszönhetően arcuk és dekoltázsuk természetes úton válik 
simává. Az apró ráncok, szarkalábak megelőzhetők illetve eltűntethetők.  A 
tökéletes és hosszan tartó eredményért a hyaluronsav mellet omega6-ot is 
tartalmazó SENS'X- Szemránc Feltöltő Krémgélt pedig ajánljuk és értékesítsük 
tovább vendégeinknek otthoni, napi használatra! 

Hírlevelünk végén pedig egy tiszteletteljes kéréssel fordulunk Hozzátok   

Bizonyára Ti is hallgatjátok a híreket, így értesültetek már a hamarosan 
bevezetendő telefon-adóról is... Mindannyiunk költségeinek csökkentése 
érdekében mi elgondolkodtunk azon, hogyan tarthatnánk meg eddigi 
gördülékeny kommunikációnkat úgy, hogy közben nem fizetünk az eddiginél 
többet, sőt, olcsóbban vagy akár ingyen is megoldhatjuk azt!  
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Hogy hogyan? Haladjunk együtt a technikával! Használjuk ki az internet adta 
lehetőségeket! Skypoljunk, chateljünk a facebookon, ahol üzeneteket is 
küldhetünk egymásnak! Azzal biztosan egyetértetek, hogy ma már az internet 
(napi használata) mindenkinek természetes. Ti is inkább chateltek vagy skypon 
beszélgettek a barátokkal, akár más kolléganőkkel esetleg a vendégeitekkel  is 
ezeken a fórumokon egyeztettek időpontokat stb., mint hogy a 
telefonszámlátokat növeljétek, igaz?  Hát miért ne használhatnánk ki az üzleti 
életben is ezeket a lehetőségeket? Természetesen vannak dolgok, szituációk 
(sürgős rendelés például), melyekhez elengedhetetlen  a telefonhasználat, 
ugyanakkor sok esetben tökéletesen és INGYENESEN megoldható mindez a 
világhálón is!  

Ha nyitottak vagytok arra, költségeinket csökkentve olcsón vagy ingyen 
kommunikáljunk, akkor küldjétek meg a skype elérhetőségeteket, e-mail 
címeteket, és feltétlenül váljatok a SENS'X.COM oldal ismerőseivé a 
facebookon!( az elérhetőségeket várjuk e-mail-ben, a facebook oldalunkon, 
honlapunkon, vagy telefonon) 

Hajrá világháló! Hajrá ingyenes kommunikáció! 

Jó munkát és sok vendéget kíván a SENS'X- Csapata: 

Horváth Gyöngyi: +36 (30) 377 9812 vagy gyongyi@sensx.com 

Simitska Timea: +36 (30)  827 6655 vagy info@sensx.hu 

Feltétlenül kattints rá Facebook oldalunkra is! 

Előző hírleveleinket megtekintheted, ha ide kattintasz. 

 

mailto:gyongyi@sensx.com
mailto:gyongyi@sensx.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sensx/Dokumentumok/SWP/HirlevÃ©l%20web/info@sensx.hu
http://www.facebook.com/pages/SENSXcom/237144621248?ref=ts
http://sensx.com/hungary/cegunkrol/hirlevelek/

