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ÖSSZEFÜGGÉS – A tusfürdők piaca 

• A zuhanyozás több, mint személyes 

higiénia: egy kellemes érzés.  

 A nők 77% -a úgy gondolja a zuhanyozásról, hogy egy 

„saját idő”, ami szabad a mindennapi élet aggódásaitól és 

stresszeitől. 

• Az egyszerű kényeztetés mellett, amelyet a 

zuhanyozás okoz, a vásárlók egészséges 

előnyöket tulajdonítak neki.  

 "[…] Egy termék pozícionálása a szépség és 

kényeztetés fogalmába már nem elég. A legújabb 

divatnak megfelelően a vásárlók az egészségre 

koncentrálnak. Kényeztetés és egészség 

összefüggenek." LSA-CONSO 



ÖSSZEFÜGGÉS 

A karcsúsítás a nőknek vezető céljai közé 

tartozik! 

A nők egyre inkább elvárják:  

 
- A gyors és látható eredményt 
- A karcsú alakot 
- A simább bőrt és kevesebb cellulitot  
- A feszesebb bőrt 
- A kellemes és könnyen használható terméket  



ÖSSZEFÜGGÉS 

OKOK HATÁSOK 

Helytelen étkezés 

 Öröklődés 

 Zsírfelhalmozódás 

 Hormonok 

Fizikai terhelés hiánya 

 Elégtelen vénák 

Túlsúly 

„Narancsbőr"  

 Vízhiány 

Méreganyagok 

felhalmozódása 

 Helyi zsírfelhalmozódás 



ÖSSZEFÜGGÉS 

HATÁSOK 
Helyi cellulit 

Karok és mell 

Has 

Combok és derék 

Belső térdek 

Csípő 

Fenék és csípő 

Belső combok 

Bokák 
Vádlik 

„bölénypúp" 



GUINOT KARCSÚSÍTÓ MEGOLDÁSOK 

SZALONBAN OTTHON 

TECHNISPA: Forradalmian új 

karcsúsító technika és megoldás 
 

Dupla Zsírbontás 
Karcsúsító aktív hatóanyagok bevitele 
Izom stimuláció 

Gyors és látható eredmények már 

az első alkalomtól! 

 

DOUBLE MINCEUR - KARCSÚSÍTÓ CÉLZOTT 

KEZELÉS 
Megtámadja a helyi lerakódásokat 
 
MINCEUR CHRONO LOGIC 

Karcsúsító koncentrátum – 15 napos aktív 

hatóanyagbevitel 



GEL DOUCHE MINCEUR  

GEL DOUCHE MINCEUR 

Karcsúsító Tusfürdő 

Aktív hatóanyagokat tartalmaz, amely 

karcsúsít, méregtelenít és eltávolítja a 

felesleges vizet. 

 

Otthoni használatra két kezelés között! 

Javasolt eladási ár :  5.400 Ft 

200ml tubus 



TÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK 

Nap nap után gyengéden tisztítja a 

bőrt a tökéletes alakért. 

A GUINOT karcsúsító termékeihez 

kiegészítésképp a GEL DOUCHE 

MINCEUR elősegíti az aktív 

karcsúsító hatóanyagok hosszan 

tartó hatását. 



HATÁSOK – FŐBB AKTÍV HATÓANYAGOK 

KOFFEIN: 

GRAPEFRUIT ESSZENCIA OLAJ: 

CSERESZNYEMAG ŐSSEJT 
KIVONAT: 

Lipolytic hatás: összetöri és eltávolítja a 

zsírfelesleget. 

Felszabadítja a folyadékot: elősegíti a 

felesleges víz távozását. 

Méregtelenít: Elősegíti a méreganyagok 

és az összetört zsír elvtávolítását 

A narancsbőrért felelős zsírsejtek modellje 



BIZONYÍTOTT HATÁSOSSÁG* 
  70% - a teszt 

alanyoknak érezte a 
karcsúsító hatást 

 

  80% - a teszt 

alanyoknak úgy találta, hogy 

a karcsúsító hatás tovább 

tartott 
 

  80% - a teszt 

alanyoknak érezte, hogy a 

lábai könnyedebbek és 

nyugodtak 
 

  90% - a teszt 

alanyoknak úgy találták, hogy 

a testük méregtelenített 

*A Gel Douche Minceur termék hatásossági tesztje alapján, más karcsúsító termékekkel együtt használva 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 Alkalmazza minden reggel a 

benedvesített bőrön, majd habozza 
fel. 

 
 Pár percig hagyja a célzott 

területeken. 
 
  Alaposan öblítse le. 

 



ELŐÍRÁS 

Az Aromatic Corps Karcsúsító, 

vagy a TechniSPA kezelés 

részeként: meghosszabbítja a 

kezelések hatásait, ha otthoni 

ápolásként más kiegészítő 

karcsúsító termékeket használ. 

Elfoglalt nők részére javasolt 

ez a 2 az 1ben tisztító és 

karcsúsító termék.  

Optimalizálja és 

meghosszabbítja a karcsúsító 

termékek hatásait. 


