


Szemek: egy gyönyörű arc középpontja 

A szem megmutatja 

 
 Az öregedés jeleit: ráncok        

és szarkalábak 

 

 A fáradtság jeleit: sötét karikák 

és duzzanat 

Puffadtság 

Ráncok 

Sötét Karikák 



A szemkontúr: egy érzékeny terület 

A szem körüli hámréteg vékonyabb és 
érzékenyebb, mint az arc többi területén   

lévő bőr. 

 

• Kevesebb hámréteg  

• Nincsenek faggyúmirigyek 

• kevesebb kollagén és elasztin rost  

 

A szem környéke kevésbé védett és ki van 
téve a környezeti ártalmaknak, (szél, 

napfény…), így könnyebben meglátszanak 

rajta az öregedés jelei. 

RÁNCOK 

RÁNCOK 

Szarkalábak és szemöldök közötti 
ráncok 

RUGALMASSÁG 



A szem környék: egy érzékeny terület 

PUFFADTSÁG 

PUFFADTSÁG 

A víz felhalmozódása a szemhéjak 

megduzzadását eredményezi.  

 

•Szegényes nyirokkeringés  

•Szegényes mikrokeringés  

 

Ezt a jelenséget a fáradtság még 

jobban kiemeli. Felső és alsó szemhéjak 

VÍZ 



A szemkörnyék: egy érzékeny terület 

SÖTÉT 

KARIKÁK 

A vérerek túlzott tágulása a bőr felszínén 

még láthatóbbá válik.  

 
A szegényes, pangó vérkeringés 

intenzívebbé teszi a szem alatti karikák 
kékes színét.  

Alsó szemhéjak 

VÉRKERINGÉS 



Specifikus szem környéki kezelés 

Ráncok 

Szarkalábak 
Puffadtság 

Sötét 

Karikák 

Circles 

Szalonkezelés, amely megcélozza az öregedés és fáradtság miatti    

szemkörnyék 3 fő problémáját. 

RÁNCOK PUFFADTSÁG SÖTÉT 
KARIKÁK 

PUFFADTSÁG 

Szarkalábak és szemöldök 
közötti ráncok 

Felső és alsó szemhéjak Alsó szemhéjak 

Eye Logic 
Szem környék kezelés 



Eye Logic 
Szem környéki kezelés három lépésben 

40 perces specializált kezelés 

 Szarkalábak és szemöldök 

közötti ráncok 

 Alsó szemhéjak  

 Felső szemhéjak 

Puffadtság 

Ráncok 

Sötét Karikák 

KEZELÉS HÁROM LÉPÉSBEN 

Ionizáció Masszázs Maszk 



1- Szem Szérum Gél: Ionizáció 

Hatások: 

 

 Elősegíti a méregtelenítést a szem 

környéki puffadtságon  

 

 Méregteleníti a sötét karikákat  

 

 Kisimítja a szarkalábakat és a szemöldök 

közötti ráncokat 

5 ml Tubus Állag:  gél krém, amely megkönnyíti az elektróda 
mozgatását a bőrön  

8 perc 



1- Szem Szérum Gél Ionizáció 

Concentré de 
Vie Cellulaire 

Pro-Oxygène 

Aktív hatóanyagok : 

Dermochlorella 

SÖTÉT KARIKÁK 

ATP 

Eye Liss 

PUFFADTSÁG FIATALÍTÁS 

Cellular Life Komplex:  

elősegíti a sejtnövekedést, 

regenerációt és 

meghosszabbítja a sejt életét 

Pro-Oxygen: megnöveli a 

sejtek oxigén ellátottságát a 

metabolizmusuk stimulálása 

által 

Eye Liss: megerősíti az 

érfalakat és elősegíti a 

méregtelenítést 

Dermochlorella (zöld alga 

kivonat): stimulálja a 

mikrokeringést 

ATP (Adénosine 

Triphosphate) : biológiai 

energia a sejtek nélkülöz-

hetetlen működéséhez 



Felső szemhéjak 

Alsó szemhéjak 

Minden lépést háromszor ismételjen!  

Tartsa az elektródákat a másik kezében, amikor másodszor megy       

át a vendég bőrén.  

Szemöldök között Homlok Szarkalábak 

Homlok Szemöldök között 

1- Szem Szérum Gél Ionizáció  

8 perc 



2- Szem kontúr masszázs 

Hatások: 

 

 Tónusossá teszi a bőrt  

 

 „Megemeli" a szem környékét 

 

 Stimulálja a szövet méregtelenítést és 

aktiválja a bőr alatti mikrokeringést a 

puffadtság és sötét karikák csökkentésére 

Állag: szérum krém, amely elősegíti a szem 
környéki masszázst 

3 ml Tubus  

5 perc 



2- Szem kontúr masszázs  

Aktív hatóanyagok : 

Marron d’Inde Concentré de 
Vie Cellulaire 

Eye Liss 

PUFFADTSÁG 

SÖTÉT KARIKÁK 

ATP 

Eye Liss: megerősíti az 

érfalakat és elősegíti a 

méregtelenítést 

 

Vadgesztenye Kivonat: 

serkenti a bőrben lévő 

mikrokeringést és 

megerősíti az érfalakat 

 

Cellular Life Komplex:  

elősegíti a sejtnövekedést, 

regenerálódását és hosszú 

életét 

 

FIATALÍTÁS 

ATP (Adénosine 

Triphosphate) : biológiai 

energia, ami serkenti a sejtek 

élettani funkcióit 



Minden lépést négyszer ismételjen!  

Felső szemhéjak Alsó szemhéjak 

Legyező 
mozdulatok. 

Váltakozó horizontális 
simítások. 

Felfelé irányuló simítások az egyik, 
majd a másik szem mellett.  

Simító mozdulatok a 

hüvelykujjal, majd nyomás 
a halántékon. 

Simító mozdulatok a 
hüvelykujjal és nyomás         

a halántékon. 

Simítás pillangó 
formában. 

Élénkítő ütögetés. Simítás a hüvelykujjakkal, majd nyomás 
a halántékon. 

Szemöldök között Homlok Szarkalábak 

Homlok Szemkontúr 

2- Szem kontúr masszázs 

Összecsípés és gyúrás 

az egyik, majd a másik 
szem felett. 

Simító és nyomó 

mozdulatok az 

ujjbegyekkel az 

egyik, majd a másik 
szem alatt. 

5 perc 



3- Szemkontúr maszk  

Hatások: 

 
 Felszabadítja a fiatalító aktív 

hatóanyagokat  
a sejtekben  

 

 Azonnali “lifting” hatást eredményez  

a feszesítő aktív hatóanyagoknak 

köszönhetően  

5.5 ml Zacskó 

8 perc 



 Különleges, a GUINOT által szabadalmaztatott 

forma, speciálisan a bőrrel való érintkezésre 
tervezve. 

 A vékony szerkezet és specifikus forma tökéletesen 
tapad a szem környékére. 

 Koncentrált bőr helyreállító szérummal felitatott. 

3- Szemkontúr maszk  

SZEMÖLDÖK KÖZÖTT 

PUFFADTSÁG 

SZARKALÁBAK 

SÖTÉT KARIKÁK - PUFFADTSÁG 

8 perc 



3- 

Aktív hatóanyagok : 

Vitamine C 
stabilisée 

Dynalift 

Concentré de 
Vie Cellulaire 

FIATALÍTÓ 

ATP 

Szemkontúr maszk 

Cellular Life Komplex:  

elősegíti a sejt növekedését, regenerációját és hosszú 

élettartamát 

Dynalift: azonnali feszesítő hatás 

Stabilizált C vitamin: szabadgyök megkötő, antioxidáns 

ATP (Adénosine Triphosphate) : biológiai energia a sejt 

nélkülözhetetlen funkcióinak stimulálására 



1. Eye Logic Szérum Gél Ionizáció 
Hatás: kisimítja és méregteleníti a szem környéki területet. 

2. Szemkontúr masszázs 
Hatás: feszesíti és tónusossá teszi a szem környéki 

területet. 

3. Szemkontúr maszk 
Hatás: megszünteti a fáradtság jeleit és tündöklővé teszi    

a szem környéki területet. 

Szemkontúr előkészítés  
Tisztítsa meg és távolítsa el a sminket a szemről (szemhéjak és 

szempillák) és arcról. 

Azonnali Szépítő Smink 

Eye Logic Kezelés: főbb lépések 

5 perc 

8 perc 

5 perc 

8 perc 

5 perc 

Otthoni ápolási javaslat 

Konzultáció 



 Szépségápolási eredmények a szem környékén  

A szemkontúr láthatóan… 

FIATALOSABB 

 
 A barázdák és ráncok kisimulnak. 

 A szemkontúr „megemelkedik„.  

ENERGIZÁLT 

 
 A puffadtság és a sötét karikák enyhülnek. 

 Az elnehezült szemhéj érzet csökkent. 

PUFFADTSÁG 

RÁNCOK 

SÖTÉT 

KARIKÁK 



Eye Logic kezelés: erősségek 

Kezelés, amely a szem környék három 
különbőző  problémáját célozza meg: 

Géppel végzett magas technológiájú 
kezelés. 

 Ráncok: szarkalábak és szemöldök közötti 
ráncok. 

 Puffadtság: felső és alsó szemhéjak.  

 Sötét Karikák: alsó szemhéjak. 



Tudományosan bizonyított hatásosság  

A kezelés Után 

FIATALOSSÁG 

A tesztelők 87.5 %- a fiatalosabbnak találta a szem környékét. 

A tesztelők 87.5 %- a feszesebbnek találta a szem környékét. 

A tesztelők 87.5 %- a találta úgy, hogy a ráncaik és barázdáik 
kisimultak. 

 

ENERGIZÁLTSÁG 

A tesztelők 100%- a úgy találta, hogy a szem környéki fáradtság 
eltűnt. 

A tesztelők 100%- a úgy találta, hogy a sötét karikák és puffadás 

eltűntek. 

8 önkéntesen elvégzett tesztek 



Előtte 1 kezelés után 

A bőr textúrája simább és egyenletesebb,                                                                            

a ráncok mélysége láthatóan csökkent. 

A ránc mélysége láthatóan csökkent Mély ránc 

A ránc barázda kék/zöld 

színű és a bőr felszíne 
piros/sárga 

Már egy kezelés után is a ráncok mélysége 40.2%- al csökkent 

*8 önkéntesen elvégzett tesztek 

 

Tudományosan bizonyított hatásosság - Ráncok 



1 kezelés után a bőr feszessége 46.7%- al nőtt.  

Előtte 
1 kezelés után 

Tudományosan bizonyított hatásosság - Feszesség 

A bőr feszességének változása egy kezelés után 

*8 önkéntesen elvégzett tesztek 



1 hónap alkalmazás után az átlagos ragyogás mértéke 1.8 pontot növekedett 

pont 

1.8 pont 

0.4 0 1.2 2 +  0.8 

Szegényes 

Átlagos 

Jó 

Tökéletes 

8 téma panel 

Tudományosan bizonyított hatásosság: RAGYOGÁS 

 

*8 önkéntesen elvégzett tesztek 



Specifikus „szemkontúr” konzultáció  

A Szépségápolási Terapeuta Megfigyelései:  

Problémák 

 Ráncok és barázdák 

 Puffadtság 

 Sötét Karikák 

 

Ráncok 

Barázdák 

Puffadtság 

Sötét karikák 

Kérdés a vendéghez:  

Volt valaha olyan speciális 

kezelése, amely eltüntette a 
fáradtság jeleit és fiatalította       

a szemkörnyékét?  

Puffadtság 
 

Területek 

 Szarkalábak és szemöldök közötti ráncok 

 Alsó szemhéjak  

 Felső szemhéjak 



Előírás 

Eye Logic 
Szemkontúr kezelés 

 

Szalon Kezelés 

Célok:  
 Láthatóan fiatalítani a szem környékét (ráncok). 

 Eltüntetni a fáradtság jeleit a szem környékéről (puffadtság, sötét karikák). 



Szemkontúr előírás: ráncok / puffadtság / sötét karikák ellen 

 

 

ANTI-AGEING ÁPOLÁS FIATALÍTÓ 
ÁPOLÁS 

HIDRATÁLÓ 
ÁPOLÁS 

FÁRADTSÁG ELLENI ÁPOLÁS 

 

 

 

 
Time Logic yeux     Age Logic Yeux 

 

 

 

 

 
Longue Vie 

yeux 

 

 

 

 
Hydrazone 

Yeux 

 

 

 

 
Eye Fresh         Masque Yeux 

 
CÉLOK 

Ráncok, 
Rugalmasság 

elvesztése, 

Puffadtság, 
Sötét karikák ellen 

Ráncok, 
Petyhüdt 

szemhéjak ellen 

Ráncok, 

Barázdák ellen 
Vízhiány okozta 

barázdák ellen 
Puffadtság, Sötét karikák, Barázdák 

ellen 

 
 

HATÁSOK Éjszaka helyreállít, 
nappal erősít 

Visszafordítja az 
öregedés jeleit 

Meghosszabbítja 

a bőr fiatalos 

megjelenését 

Védelmet nyújt, 

hidratál és 
kisimít 

Eltűnteti a 
fáradtság jeleit 

Csökkenti a 
puffadást 

Halványítja a 
sötét karikákat 

Kisimít és 
azonnal 

eltűntetni a 
fáradtság jeleit 

 
FŐBB 

ÖSSZETEVŐK 

ATP – Actinergie 
Cellular Life 

Komplex 

ATP 
Actinergie 

Cellular Life 
Komplex 

Hydro-
Liposzómák 

Veinofresh 
Komplex 

Méregtelenítő 
növényi kivonat 



Azonnali Szépítő Smink 

Alkalmazza a Longue Vie Yeux terméket 

és olyan Arcápoló krémet, amely             

a legjobban megfelel a vendég 

szépségápolási céljainak 

Sminkelje ki a vendég szemét         

a Masters Colors termékekkel 

Célok: 

 A kezelés eredményeinek kiemelése  

 A szem környékének elfedése 



Optimális szemtolerancia 

Az Eye Logic kezeléshez használt, GUINOT laboratóriumban kifejlesztett, gyógyszertári 
előírásoknak szigorúan megfelelő és tisztított környezetben előállított termékek, optimális 
biztonságban elégíti ki az érzékeny szem környéki speciális szükségleteket.  



Az Eye Logic bőrápoló hatóanyagok  

Eye Liss: megerősíti az érfalakat 
és elősegíti a méregtelenítést 

PUFFADTSÁG 

Dermochlorella (zöld alga 
kivonat): stimulálja a 
mikrokeringést  

Vadgesztenye Kivonat: fejleszti a 
bőrben lévő mikrokeringést és 
megerősíti az érfalakat 

SÖTÉT KARIKÁK 

Pro-Oxygen: megnöveli a sejtek 
oxigén ellátottságát a 
metabolizmusuk stimulálása által 
 
 
Stabilizált C vitamin: szabadgyök 

megkötő, antioxidáns 

RÁNCOK 

Dynalift: azonnali feszesítő hatást 
eredményez 

Cellular Life Komplex:  
elősegíti a sejtnövekedést, 
regenerációt és 
meghosszabbítja élettartamát 

ATP (Adénosine Triphosphate) : 
biológiai energia a sejtek 
nélkülözhetetlen funkcióinak 
stimulálására 


