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SweetTreat PANDHY’ SPA
- avagy a legédesebb wellness
A PANDHY’S™ cukortermékek evolúciója feltartóztathatatlanul halad elôre, mára már meszsze túllépet a depiláció keretein, meghódította a professzionális kozmetika teljes szolgáltatási spektrumát. A PANDHY’S™ termékfejlesztés irányát az a törekvés határozza meg, hogy
a cukor számára mind szélesebb körû professzionális alkalmazási lehetôséget nyisson meg.
Régi felhasználói igény került kielégítésre a SweetTreat®PANDHY’ SPA® Kezelések címû DVD és tankönyv elkészültével.
Nincs olyan ember, aki ne vágyna a kényeztetésre. Ne vágyna,
egy olyan helyre ahol elengedheti magát, lehunyhatja a szemét
és megszûnik körülötte rohanni a világ. Ez a világ a SPA világa.
A SPA és WELLNESS iparág meghatározó szerepet játszik a jóléti
társadalmak turisztikai és kozmetikai piacán, Euró milliárdok
fordulnak meg évente az iparágban. Elkerülhetetlen tehát, hogy
a szépségipar minden szereplôje valamilyen formában kivegye
a részét a trendbôl.
A különleges, glükóz alapú PANDHY’S™ cukorra építve egy
komplett termék családot és SPA menüsort fejlesztettünk ki a
kozmetikusok számára, amely egy különleges filozófia, nem
kevésbé különleges készítmények és hatásmechanizmusok
harmonizált összessége.
A cukor segítségével nedvességet vagy más hatóanyagokat célzottan be tudunk vinni a bôr egészen mély rétegeibe is. A
masszázsoknál a PANDHY’S™ cukrot kontakt-anyagként, hordozóként és hatóanyagként is alkalmazzuk.
A cukor-SPA csomag 3 különbözô, kifejezetten a PANDHY’S™
termékekre, kezelô anyagokra kidolgozott masszázstechnikából
áll, egy „tetôtôl-talpig”, pakolásokkal kiegészített, relax maszszázsból, egy fizioterápiás gyógy-masszázsból és egy különleges
cellulit kezelés-kombinációból.
A PANDHY’S™ cukorterápia egy tökéletes eszköz a kozmetikusok számára arra, hogy költséges technikai igény és a kozmetikusi kompetencia átlépése nélkül, az invazív beavatkozás
minimálisra csökkentésével, aktiválják a szervezet természetes
fiziológiai képességeit.
Az eljárások azon kívül, hogy a különbözô masszázs-módszerek
útján hatással vannak a pszichikai és fizikai közérzetünkre, stimulálják az immunrendszert és fokozzák a szövetek mikrocirkulációját. Egy-egy kezelés után lehetünk fáradtak és levertek, sôt, fájdalmakat is érezhetünk, de frissen, energiával
telve és nem utolsó sorban megszépülve is elhagyhatjuk a
masszázs-kabint.
Érdemes tehát megtanulni bánni a cukorral, mert értô kezekben
valóban mindenhatóvá válik, mindenki örömére! A SweetTreat®
-PANDHY’ SPA® oktatás mindenki számára hozzáférhetô,
érdeklődni lehet:
CosMed – PANDHY’S™
Telefon: +36 30 9060141, e-mail: info@pandhys.hu
www.pandhys.hu
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