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Öregedésgátló
aranyszérum
Julia • 24 karátos aranylemezké-
ket, hyarulonsavat és tengeri eredetű mikrokollagént tartalmaz ez
az új, öregedésgátló, bőrfeszesítő hatóanyag-koncentrátumú am-
pulla. Tartalmát kevés víz segítségével masszírozzuk a bőrbe. A ha-
tóanyagok intenzívebb felszívódását ultrahang alkalmazásával fo-
kozhatjuk. Info: 06/20 9 623 238, info@juliakozmetika.hu,
www.juliakozmetika.hu
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Cukor-spa
masszázstechnika
Pandhy’S™ • A cukortermékek evolúciója feltar-
tóztathatatlanul halad előre. Régi felhasználói

igény kerül kielégítésre a Sweet-
Treat ® - Pandhy’ Spa® Kezelé-

sek című DVD és tankönyv
piacra kerülésével.

A cukor-Spa csomag 3
különböző, kifejezet-
ten a Pandhy’S™ ter-
mékekre, kezelő anya-

gokra kidolgozott
masszázstechnikát mutat

be, egy „tetőtől-talpig”, pa-
kolásokkal kiegészített, relax-

maszzszázst, egy fizioterápiás gyógy-masszázst és
egy különleges cellulitkezelés-kombinációt. Info:
06/30 9 060 141, info@pandhys.hu,
www.pandhys.hu

Lézeres mezoterápia
Meso I Laser • Ez a teljesen egyedinek számító készülék, öt-
vözi a valódi nagy pontosságú elektroporációs technológiát,
a 670 nm és 905 nm hullámhosszúságú lézerimpulzusok nyúj-
totta bőrfiatalító, regeneráló kezelések alkalmazásával. Szem-
ben a tű nélküli mezoterápiával, nem csak a hatóanyag bevite-

lére alkalmas, ha-
nem, hasonlóan
a tűs eljárásokhoz,
a fibroblaszt sejtek
stimulálására is.
Alkalmazás: me-
zoterápia, bőrfia-
talítás, hyaluron-
savas kezelések,
hajkezelések, stb.

Profitábilis befektetés, gyors megtérülés, referencia szalon-
ként való nyilvántartás, és marketingtámogatás.
Info: 06/30 6 279 610,www.lezeresmezoterapia.hu

Lehúzható feszesítő nyak- és mellápoló testmaszk
Yamuna • Az Aosa-alga feszesítő tulajdonságai és a proteinrostoknak köszönhetően prolint és lizint tartal-
maz; e két aminosava az emberi elasztinban is megtalálható. Kabinban végezhető feszesítő kezelésekhez
ajánlott, könnyen elkészíthető gumis maszk. A megfelelő hatás elérésének érdekében a bőrfeszesítő krémet
kenjük a maszk alá. A vitaminok és növényi kivonatok liposzómás formában könnyedén hatolnak be a bőr-
be, és közvetlenül az élő sejtekre fejtik ki hatásukat. A rugalmas, telt és feszes bőrfelületen a ráncok fokoza-
tosan csökkenek. Fokozza a bőrsejtek vitalitását, fenntartja az egészséges víz és lipidháztartást. Minden
bőrtípusra, mindennapos használatra ajánlott. Info: 06 30/4 112 811, info@yamuna.hu

Kiváló minőség,
gyönyörű színárnyalatok
Permanent Solution Plus • A megfelelő árnyalatú és
intenzitású szín a legfontosabb kritérium a boldog és
elégedett vendég megszerzéséhez. Az új Permanent So-
lution Plus pigmentek lehetővé teszik Önnek a tökéle-
tes végeredmény elérését. A legtisztább, kiváló minősé-
gű, német gyártmányú pigmentek, rendkívül magas
pigment tartalommal, előre kikeverve, gyönyörű szín-
árnyalatokban. Könnyű vele dolgozni krémes állagák-
nak köszönhetően. Stabilan viselkedik a bőrben, a szín-
változás és pigment kiesés mértéke minimális.
Használata teljesen biztonságos, nem tartalmaz
semmilyen egészségre káros összetevőt. Használ-
ható minden típusú sminktetováló készülékhez.
Gazdaságos és könnyen kezelhető 10 ml-es kiszere-
lésben kerül forgalomba. Info: (06 1) 266 1856 vagy
(06 30) 566 0806, baalbekstudio@gmail.com


