STICK HAIR®

EXKLUZÍV
SZÔRTELENÍTÉS
A Mary Cohr legújabb innovációi között
találjuk a forradalmian új DEPIL SMART®
és STICK HAIR® gyantázási metódusokat.
Két különbözô gyantázási technika, melyek
tökéletesen kiegészítik egymást. Mindkét
szôrtelenítô eljárás szabadalmaztatott,
a kezeléshez használatos gyantákkal együtt.

Tökéletes kiegészítôje a Depil Smart®-nak.
Ezt a technikát használjuk érzékeny területekre: arc,
intim területek, hónalj, megereszkedett bôr vagy
nagyon vékony bôr esetén. Speciális fogazatú fa spatulát használunk a felkenéshez, mely szintén Mary
Cohr szabadalom. Így biztosítjuk a 100%-os hatékonyságot. Hagyományos technikáknál gyakran túl
vastagon kerül a gyanta a bôrre és a szôrszálat lefekteti, így a szôr beszakad. Sajnos ilyenkor három nap
múlva jelentkezik az újranövekedés vagy a szôrbenövés. A speciális spatula segítségével a szôrszálak
a gyanta felkenése után állva maradnak, így gyökerükkel együtt távolítjuk el azokat.

Egy francia piackutatás eredménye, hogy a kozmetikákba járó nôk 60%-a gyantázás céljából keresi fel a szalonokat, míg arckezelésre 25% jár és testkezelésre 15%. Azt mi, kozmetikusok tudjuk, hogy a bevételünk
50%-át az arckezelések, 20%-át a testkezelések és 30%-át a gyantázás teszik ki. Tehát a legtöbb vendég
gyantáztatni jár, ugyanakkor a legtöbb bevételünk az arckezelésekbôl származik. Így felmerül az igény egy
100%-os hatékonyságú és 100%-os komfortságú gyantázási technikára. Mert, ha páciensünk tökéletesen
elégedett a szôrtelenítéssel, egészen biztos, hogy az arckezeléseket is ki fogja próbálni a szalonunkban. A
Mary Cohr exkluzív szôrtelenítô programjában biztos, hogy nem csalódunk, és pácienseink maximális
elégedettséggel távoznak majd szalonunkból.

DEPIL SMART®-GYANTÁZÓGÉP
Hideg gyantával és meleg spatulával dolgozunk. A szabadalmaztatott eljárásnak köszönhetôen a gyanta finoman, vékony
rétegben körülöleli a szôrszálakat, így biztosítva a 100%-os
hatékonyságot. A vékony rétegnek köszönhetôen gyökerével
együtt távolítjuk el a szôrt, nincs szôrbenövés és szôrbeszakadás.
Az eredmény hosszabb ideig tart, mintha a hagyományos technikával gyantáznánk, és lassul a szôr visszanövése. A kifejezetten
rövid és erôs (pl.: a férfiaknál) szôrzetet is kiválóan eltávolítja. Emellett rendkívül kíméletes a bôrhöz. Nem forró, nem éget a hideg
gyantának köszönhetôen, így biztosítja a 100%-os kényelmet. A
legérzékenyebb bôrön is használható éppen, ezért ideális keringési problémákkal küszködôk számára is. A meleg spatulával
való felkenés egy kellemes masszázshoz hasonlít, nem pedig
egy fájdalmas – hagyományos – gyantázáshoz. Ezt a technikát
használjuk erôs, nehezen szedhetô szôr, nagyon rövid szôr
esetén. Nagy területekre láb-, kar- és keringési problémák
(pl.: seprûvéna, visszér stb.) esetén.

A gyanta kellemes langyos érzetû. A lehúzáshoz nem
kell gyantalehúzó csík, a kezünkkel könnyen eltávolíthatjuk, mivel a speciális nejlon szálas gyanta nem
törik, nem szakad. Ez is Mary Cohr szabadalom. Külön
elôny, hogy a gyantázás szinte teljesen fájdalommentes ezzel a technikával.
A gyantázási technikák elsajátítása tanfolyamhoz
kötött.
VÁRJUK INGYENES NYÍLT NAPJAINKRA!
GOMBOS EDINA
Mary Cohr szakmai vezetô, kozmetikus
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