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Kosmetický salón pro Vás [1]

[2]
Pracuji s kosmetickou zna?kou S kvalitními kosmetickými p?ípravky zajistíme zdravou a zá?ivou ple?.MAKO
BUTTERFLY, která je výhradn? ?eskou zna?kou bez ú?asti za hrani?ních kapitál?. Tato kosmetika se vyzna?uje
tím , že má nulový nebo nízký obsah konzerva?ních látek a jsou tak vhodné i pro náro?nou pé?i o citlivou ple?.
Dále nabízím ke každému kosmetickému ošet?ení zdarma parafínový zábal na ruce , který má blahodárný
ú?inek na pokožku , kterou zjemní a ruce jsou tím hebké a p?íjemn? proh?áté jelikož se parafín nanáší teplý.
Kosmetická masáž trvá 20 minut k tomu dále nabízím mikromasáž o?ního okolí v délce 10 minut.

[3] Maskou na obli?ej, krk a dekolt zakon?uji kosmetické ošet?ení ,
v?tšinou masky kombinuji , protože ple? a pokožka je na r?zných místech jiná a dle usouzení i tak ošet?uji
zárove? po dokon?ení kosmetiky i ráda poradím i s domácím ošet?ením , co a jak vhodn? používat.
Provádím dále barvení ?as a obo?í, lí?ení na r?zné spole?enské akce s dekorativní kosmetikou Vždy existuje
cesta ke krásné a zdravé pleti. P?esv?d? se sama!MARY KAY, d?lám a i doporu?uji i zkušební lí?ení p?i kterém
m?žeme doladit a uspokojit klient?inu p?edstavu.
Nabízím dále epilace s voskem za tepla celého t?la a laserové ošet?ení pleti a poúrazových indikací jako jsou
jizvy.

[4] Pro zjemn?ní pleti a v boji proti stárnutí používám speciáln? vyvinutý p?ístroj galvanickou
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žehli?ku na vrásky AgeLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II [5]. Pracuje na základ? galvanického
proudu a je vhodná k hloubkovému vy?išt?ní a vyživení všech druh? pleti. Krom? hloubkového vy?išt?ní pleti
zpr?chod?uje póry, výrazn? redukuje akné a r?zné druhy ekzém?, aktivuje lymfu, zmír?uje vá?ky a otoky v obli?eji,
?ímž zeštíhluje obli?ej. Celkov? zlepšuje tonus pleti a zpev?uje svaly v obli?eji, na krku, dekoltu a na rukou.
P?ístroj obsahuje vym?nitelné nástavce na obli?ej, pokožku hlavy a t?lo.

[6] K profesionálnímu pojetí pé?e o ple? dále používám
p?írodní kosmetiku Exklusivní kosmetika Dr. BELTER ?erpá z bohatství p?írody. Nabízí vysoce kvalitní p?ípravky s
obsahem tém?? 100% p?írodních látek. Dr. BELTER COSMETIC sídlí v N?mecku a navazuje na více jak 30 let
zkušeností vlastního kosmetického výzkumu, vývoje a praxe.DR. BELTER, jejíž produkty jsou výsledkem
dlohodobých výzkumných a vývojových prací biochemika a doktora p?írodních v?d Dr. Clemense Beltera [7], jehož
mnohaletá zkušenost s využíváním p?írodních látek vedla k uskute?n?ní vysoce d?myslné koncepce v pé?i o ple?.

[8] V sou?asné dob? navíc nabízím novou revolu?ní techniku k prodlužování a
zhuš?ování ?as, tzv. EG Semipermanentní mascaru [9]. Tato úprava je 100% vod?odolná, nerozmazává se a
vydrží 3-4 týdny. Je vhodná pro aktivní životní styl, sportovní aktivity, svatby, dovolené, atd. Semipermanentní
mascara [9] je technika budoucnosti.

[10] Pro zkvalitn?ní pé?e používám též dermo a biokosmetiku Syncare [11], jejíž cílem
není jen zdravá pokožka bez estetických defekt?, ale také spokojený zákazník, který oce?uje individuální p?ístup a
komplexnost ošet?ení i poradenství.
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