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KÜLÖNLEGESEN 

GYENGÉD 

ÖSSZETÉTEL: 

• SZAPPAN MENTES 

• ALKOHOL MENTES 

• PARABEN MENTES 

• NEM TARTALMAZ     

MESTERSÉGES 

SZINEZŐANYAGOT 

TÖKÉLETESEN 

ELTÁVOLÍTJA A SMINKET 



Letisztítja a bőrt és eltávolítja a sminket 

Az első lépés a bőrápolásban 
 
 
 

Miért tisztítsa bőrét? 
 
A nap folyamán a bőr felszínén szennyeződés gyűlik össze: 
 
Külső szennyeződések: 
• Smink  
• Légszennyezettség  
• Cigaretta füst 
• Levegőben lévő szennyeződés, stb.  
 
 
Belső szennyeződések: 
• A faggyúmirigyek által kiválasztott faggyú  
• A verejtékmirigyek által kibocsátott méreganyagok  
• Elhalt hámsejtek 
 
 
 

 
Ha a smink tökéletesen el van távolítva, akkor a bőr tiszta és képes lélegezni, valamint befogadóbbá 

válik az alkalmazott bőrápoló termékekre. 
 



A Micellar Tisztító Víz a sminket: 

    

• Sokkal hatásosabban 
• Gyorsabban és 
• Gyengédebben távolítja el 



A Micellar tisztító víz: egy könnyű és hatásos módja a 

sminkeltávolításnak  

• Milyen a micellar tisztító víz?  

 
. Egy tisztító víz, amely tisztító hatóanyaggal rendelkező láthatatlan cseppekből áll. 

 

. Minél kisebbek a cseppek és nagyobb a számuk, annál precízebben, és hatásosabban távolítják el a 

sminket. 

 

• Hogyan működik a micellar tisztító víz?  
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• Tökéletesen eltávolítja a sminket 
  
• Optimális toleranciát biztosít 

• Szappan mentes 
• Alkohol mentes 
• Paraben mentes 
• Nem tartalmaz mesterséges 

szinezöanyagot 

Eau Démaquillante  

Micellaire 



Összehasonlítva a klasszikus tisztító vízzel az Eau Démaquillante Micellaire 

sminkeltávolító:  
  

Sokkal hatásosabb a tisztító cseppeknek köszönhetöen, amelyek nagyobb felülettel 

érintkeznek. 

 

Sokkal gyorsabb, mert a cseppek nagyobb területen terjednek szét. 

 

Sokkal gyengédebb, mert a tisztító hatóanyagok speciálisan az érzékeny bör számára 

készültek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hatásosan eltávolítja a sminket 

GUINOT Eau Démaquillante Micellaire  



 

Fehér liliom hagyma Kivonat:  

 

• A nyák tartalmának köszönhetően puhítja a bőrt (növényi anyag, amely a vizet 

tárolja). 
 

• Megakadályozza a bőr irritációs érzését, amely a tisztítás és smink eltávolítás után 

jelentkezik. 

 

• A magas koncentrációjú flavonoidoknak köszönhetően védelmet nyújt a bőr számára 

az oxidánsokkal szemben (polyphenols: olyan anyag, amely természetes módon van jelen sok 

gyümölcsben és növényben és jól ismert antioxidáns hatásaikról).  

 

2. Börápolási elönyei 

Érzékeny bőrre kifejlesztve  

Gyümölcsös és virágos illat  

GUINOT Eau Démaquillante Micellaire  



Látható eredmények 

Egy egyszerű mozdulattal eltávolítja a bőrön lévő 
szennyeződéseket.  

 

A bőr láthatóan puhább lesz, tökéletesen 

letisztított külsőt kap. 

 



Használati utasítás: 

Csomagolás 

Vattakorongra vigye fel és alkalmazza reggel és/vagy este. Törölje át az arcát, 

szemeit és nyakát. 
 
Ne öblítse le.  

LAKOSSÁGI: 200 ml Flakon ref. szám. 505900 

Javasolt ár: 7.200 Ft 

SZALON: 500 ml Flakon ref. szám. 442900 

A termék előnyei: gyors és egyszerű használat   



GUINOT Letisztító/Smink eltávolító Termékek 

Letisztító Páros: 

 Tejek és Tonikok 

Hydra Fraicheur Tej és 

Hydra Fraicheur Tonik 

Hydra Confort Tej és  

Hydra Confort Tonik 

Letisztító termékek víz 

használatával:  
Letisztító habok és krémek 

BiOXYGENE Hab 

Microbiotic Hab 

Hydra Tendre  

Specifikus termékek: 
 Az érzékeny bőr és a szem 

számára  

Démaquillant  
Hydra Sensitive  

Hydra Démaquillant Yeux  

Kivételes hatású 

sminkeltávolító: 
Letisztító víz 

Eau Démaquillante 
 micellaire 

(Az Eau 

Demaquillante 

Parfait termék 

helyett)  



Konzultáció 

Előírás 

Amit a VENDÉG szeretne:  

 

- Tisztító/sminkeltávolítás egy egyszerü mozdulattal 

- Börének friss és kellemes érzetét 

- Gyengéd termékek használatát a bör érzékenységének tiszteletben tartásával  

A SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERAPEUTA olyan megfelelő kezelést javasol, 

amely: 

 

- Tökéletesen tisztít és eltávolítja a sminket egy egyszerü mozdulattal 

- Frissítö és komfort érzetet eredményez a bör számára 

- Védelmet nyújt az érzékeny bör számára 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI 

Célja: 

TISZTÍTÁS/SMINKELTÁVOLÍTÁS 



Előírás 

Szalon                           
Elöírás 

KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI® Elöírás 

Szépségápolási Cél:  

Letisztítás/Smink eltávolítás 

Mélytisztítás Szépségápolási Kezelések Sztárja 

a Még Gyönyörűbb Bőrért 
Kiegészítő Arcápolás 

A vendég szépségápolási céljainak 

megfelelöen 

SMINK ELTÁVOLÍTÁS/TISZTÍTÁS 

Eau Démaquillante 
 micellaire 


