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Különböző tényezők befolyásolják a bőr feszességét 

A különböző alakváltozások, illetve szélsőséges körülmények befolyással 

vannak a bőr feszességére és rugalmasságára: 

 

 

 

Súlynövekedés 

vagy csökkenés 

Terhesség Kor Napozás  



Petyhüdt bőr területek 

Fenék 

Combok 

Karok 

Has 

Mell  



Collagen is an essential protein in skin composition and the most common protein in the 

body. It is present in fibres that ensure the solidity of the dermis. 

Idővel bizonyos enzimek káros hatásai roncsolják a bőr 
struktúráját.  

 
 
Kétfajta következmény: 
 
 A hámrétegben: Hibás sejtkohézió 
.  A bőr elveszíti feszességét és petyhüdtté válik.  
 
 

 Az irharétegben: A bőr támasztó rosthálózatának nem 
megfelelő működése.  

 Az elasztin és kollagén rostok roncsolódnak                    
és termelődésük lelassul 

2 

Fiziológiai okai a feszesség elvesztésének 

Feszes bőr A bőr elveszíti 
feszességét 

1 

1 
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Az alakjukra fókuszálva és a növekvő követelmények miatt         

a nők azonnal tapintható és látható eredményeket akarnak. 

 

A legtöbb nő sportol, hogy feszes és csinos maradjon. 
Mindazonáltal néhányan csupán az izmuk fejlesztésével 

foglalkoznak, a bőrük tónusossá tételével nem.   

 

 

Másoknak pedig nincs idejük sportolni és olyan kiegészítő 

megoldást keresnek, amely látható és gyors eredményt hoz a 

számukra.  

A nők azonnali eredményeket akarnak 



GUINOT ÚJÍTÁS  

Sculpt Expert 
    

                                              Feszesít és  

          átalakítja  
                              az alakot 



Le 

A hámrétegben: feszesít és helyreállítja a bőr tömörségét 

Mély rétegben helyreállítja a bőr szövetet 

 ezzel elősegítve a gyönyörű alakot 

 

 
 

• Fokozza a kollagén és elasztin rostok 

termelődését, megerősíti és helyreállítja                    
a támasztó rostokat.  

 

• Segít megelőzni a kollagén és elasztin rostok 

roncsolódását amelyek a bőr struktúráját adják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugalmasság Feszesség Struktúra 

  Kettős hatás  



Le 

Hámrétegben: láthatóan újraalakítja az alakot 

 
 

• Feszesebb megjelenést biztosít a bőr számára rögtön az alkalmazás 
után 
 

• Azonnal kisimítja és puhítja a bőrt 
 

• Láthatóan javít a bőr minőségén a folyamatos alkalmazásnak 
köszönhetően  

 
 

 Lifting hatás 

Puhaságát Tónusosságát 

A bőr újranyeri: 

Védelmet nyújt a bőr számára                  

       és   

Teltségét 

megerősíti a bőr tónusát 



 

 

 

Látható eredmények  

Az alkalmazás után a bőr puhább,  

  simább és tónusosabb lett 

Minden nappal az alak  

         újraformált lesz 



Használati utasítás 

Csomagolás 

GN527915 LAKOSSÁGI – 200 ml Tubus 

Javasolt ár: 18.600 Ft 

Alkalmazza naponta a teljes testen, kiemelten fókuszálva a 

petyhüdtségre hajlamos területeken (has, combok, karok, 

stb.) 



Konzultáció 

A Kozmetikus olyan megfelelő kezelést javasol amely: 

- Feszesíti és helyreállítja a bőr tömörségét 

- Láthatóan újraformálja az alakot  

 

 

 

 

A kozmetikus megfigyelései: 

- A bőr petyhüdt és elveszítette feszességét 

 

Kérdés a vendéghez: 

- Mit használ bőre feszességének és rugalmasságának jobbá 

tételéhez? 
Tipp: Említse meg az arc feszességének a potenciális elvesztését 
és javasoljon arckezelést 

Előírás 

• TechniSpa Thermo-Relax Feszesítő 

Kezelés 

 

• Techni-Slimming Feszesítő Kezelés 


