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Kedves Kozmetikus! 

MINŐSÉG MEGFIZETHETŐ ÁRON: SENS’X-TARTÓS SZŐRTELENÍTŐ 

MÁR 25ml-es KISZERELÉSBEN IS! 

DECEMBERBEN KEDVEZMÉNYES ÁRON ! 

Ajándékozd meg vendégeidet karácsonyra megfizethető hosszan tartó 
szőrtelenséggel! Mert amit a  tartós szőrtelenség nyújt, az 
megfizethetetlen, főleg, ha megfizethető!!! 

A tartós szőrtelenség már rég nem csak álom. A hosszan tartó, sima, selymes bőr ma 
már elérhető bárki számára, de vajon mindenki meg tudja-e fizetni? És a pénzéért 

mit kap a szépülni vágyó vendég? Árérzékenység és minőség a kulcsszavak, 
melyekkel nyerő lehetsz. Megfizethető áron kell valódi minőségi szolgáltatást 

nyújtani. Cégünk pont ezekre az igényekre helyezte a hangsúlyt, amikor kifejlesztette 
és piacra dobta a SENS’X- Brand Tartós Szőrtelenítő Gél-jét, mely, -a Ti 
igényeiteket és kéréseiteket figyelembe véve- ma már kétféle, az 50 mellett 25ml-es 

kiszerelésben is kapható.   

Bátran ajánlld és használd vendégeiden 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. 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. A karácsony előtti rohanásban sem kell a „jaj még 
szőrteleníttetnem is kellene, mikor szakítsak rá időt?” kérdéssel stresszelnie magát, 
és az ünnepeket is sima, selymes bőrrel végig élvezheti. Te ugyancsak elégedett 

leszel: hiszen vendégeddel "jót tettél",  a ritkábban igénybe vett  mézemulziós 
szőrtelenítésből adódó bevétel kiesést pedig a Tartós Gél szolgáltatás ára bőven 

visszahozza. Ráadásul a felszabaduló időben újabb vendégeket tudsz fogadni .  

És hogy miért fog sok vendég 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-imlantátumos vendég arcát is kezelhetjük vele 

 mivel nem tartalmaz enzimeket, véralvadásgátlót szedőknek sem kell 
lemondaniuk a hosszan tartó, sima, selymes bőrről 
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 kismamáknak is hosszantartó megoldást nyújt 

 mivel cégünk árképzése is az árérzékenység-minőség kulcsszavakon alapult, 
ezért Te is ki tudsz alakítani egy olyan megfizethető árat, amit a vendégeid 
szívesen megfizetnek a minőségi szolgáltatásért 

 a decemberi kedvezményes ár további lehetőségeket tartogat számodra, 

mellyel üzletpolitikád szerint élhetsz(akár te magad is kedvezményes áron 
ajánlhatod ezt a szolgáltatást, jó alkalom lehet a termék bevezetésére a 

szalonodban, vagy csak plusz bevételhez jutsz, stb.-ezt Te magad döntöd el, 
igényed szerint). 

 

Vélemények a SENS’X-Tartós Szőrtelenítő Gélről: 
 
  
„Szinte a magyarországi megjelenéstől használok tartós szőrtelenítő termékeket a 
kozmetikámban. Már az első szernél kiderült, hogy csak vízzel lemosható gyanta után 
eredményes a kezelés, hiszen nem zárhatjuk el a hatóanyag útját a szőrtüszőben. 
Akkor már a SENS'X mézemulzióját építettem be a tartós szőrtelenítő kezelésekbe. 
Örültem, mikor a sikeres mézemulzió mellett megjelent a cég tartós szőrtelenítő gélje 
is, mert éppen kerestem egy, az előzőeknél hatékonyabb eljárást. A próba 
(magamon) jól sikerült és látványos volt, így a vendégeim megelégedésére 
használom már több mint egy éve. A hatásai néhány kezelés után : a szőr gyengül, 
vékonyodik, ritkul, világosodik, nő a két kezelés közötti idő. 
A hatékonyság függ a szőr erősségétől, a kialakulásának okaitól, a szőrváltás 
fázisától. 
Előnye a kíméletessége, természetessége, komplexitása, hiszen a mézemulziós 
gyantára építhető a tartós gél használata.” (Kovács Rita- mesterkozmetikus és 
főiskolai tanárnő) 
 
„Kozmetikus vagyok  16 éve és ez idő alatt minden tartós szőrtelenítési eljárást 
kipróbáltam. Dolgoztam  villanófényes géppel amelynél ismerjük azt a hátrányt,hogy 
drága és nem lehet mindig mindenkinél alkalmazni,használtam két komponensből 
álló tartós terméket ami szerintem kicsit időigényes. Viszont mézemulzióval dolgozom 
az első pillanattól kezdve így nagyon megörültem amikor Gyöngyiék kérték,hogy 
próbáljam ki a "tartósukat"! 
Azóta is használom jó eredményekkel. A második-harmadik alkalommal már 
észrevesznek a vendégek változást,hosszabb használat esetén ami 10-12 alkalom 
,nyilván típus függően, el lehet érni egy lézeres kezelés eredményét. Használatánál 
szeretem az egyszerűségét(egy komponens!),az ára pedig szerintem szuper,nekünk 
és a vendégeknek is. 
Csak ajánlani tudom mindenkinek!” (Ürmössy Zsófi-kozmetikus) 
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Már 2 éve dolgozom a SEMS’X-Tartós Szőrtelenítő Géllel. Azok a vendégek akik 
kipróbálták ezen eljárást 100%-an elégedettek az eredményekkel. Sokkal ritkábban 
járnak szőrtelenítésre, szőrük nagy mértékben kiritkult és meggyengült. Jó 
érzés,hogy hatékony kezelést tudtam adni nekik,elérhető áron. (Németh Dóra- 
mesterkozmetikus) 
 

A kedvezményes vásárlási lehetőségről az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetsz: 

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/

