
OMLADENIE PLETI MEZOTERAPIOU
PRÍSTROJOM LED PHOTON ELECTRIC DERMAPEN
Prístroj najnovšej generácie pre mezoterapiu v kombinácii so svetelnou terapiou. Prináša veľmi účinné riešenie 
pre všetkých profesionálov, ktorí chcú svojim zákazníkom ponúknuť ošetrenie s výrazným efektom a zároveň 
ďalší bonus naviac vo forme chromoterapie.

Mezoterapia pomocou prístroja LED PHOTON ELECTRIC DERMAPEN 
• Silné omladenie pleti • Redukcia všetkých typov vrások od drobných až po hlboké  • Zlepšenie pružnosti a 
pevnosti pokožky • Zmiernenie jazvičiek po akné • Depigmentácia a zjednotenie odtieňu pleti • Zmiernenie strií

MESOSYSTEM. POMÔŽE TAM, KDE OSTATNÉ METÓDY SKLAMALI.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov MESOSYSTEM.

KURZ ZDARMA PRE KLIENTKY, KTORÉ SI PRÍSTROJ ZAKÚPILI 

ŠKOLA CHEMICKÉHO PEELINGU
PO LETE OPÄŤ ČAS NA CHEMICKÝ PEELING!
Pre tých, ktorí s chemickým peelingom začínajú alebo majú len minimálne skúsenosti. Na kurze sa 
zoznámite so širokou škálou prípravkov, predstavíme si typy chemických peelingov, ich účinky a správnu 
aplikáciu na rôzne typy pleti (jednozložkové a kombinované chemické peelingy). Z chemických peelingov 
si môžete vybrať tie, ktoré budú najviac vyhovovať vám a vašim klientkam. Zároveň obdržíte informácie o 
chemických exfoliantoch z nášho sortimentu. 

         Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov MESOSYSTEM.

      BEŽNÁ CENA: 45 €    LETNÁ CENA: 30 €



OMLADENIE PLETI MEZOTERAPIOU
MIKROIHLIČKOVÝM PEROM DERMATECH PEN
DERMATECH  PEN je mikroihličkový automatický prístroj, minimálne invazívny, ktorý prostredníctvom 36 
elektricky poháňaných mikroihličiek spôsobuje kontrolované narušenie kože za účelom stimulácie tvorby 
kolagénu a zlepšenia absorpcie aktívnych látok.

AKO FUNGUJE?
Táto technika je založená na prirodzenej schopnosti autoregenerácie pokožky pri jej narušení.
DERMATECH PEN spôsobuje kontrolované narušenie kože, ktoré následne vyvolá vrodenú odpoveď 
organizmu pre naštartovanie procesu hojenia. 

Mikro vpichy spôsobujú zápalovú reakciu, ktorá aktivuje uvoľňovanie rastových faktorov a stimuluje 
množenie fi broblastov v dermis. Výsledkom je nárast tvorby elastínu, kolagénu I, III a IV a glykosamino-
glykánov, ktoré spôsobujú zlepšenie kvality a štruktúry pokožky. Dochádza k stimulácii syntézy kolagénu, 
ktorý prináša výnimočné výsledky pri prevencii predčasného starnutia pokožky a zlepšuje vzhľad vrások, 
pigmentových škvŕn a strií. 

STIMULÁCIA OMLADENIA PLETI PRIRODZENÝM SPÔSOBOM 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov GERMAINE DE CAPUCCINI.

KURZ ZDARMA PRE KLIENTKY, KTORÉ SI PRÍSTROJ ZAKÚPILI 

MIESTO A ČAS KONANIA KURZOV
Kurzy sa konajú vo Vzdelávacom Inštitúte fi rmy Primavera Andorrana SK s.r.o.

Začiatok kurzov o 9:00 hod. Kurzy trvajú podľa náročnosti a počtu kozmetičiek.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
U vášho obchodného zástupcu alebo iic.kurzy@primavera-and.sk či tel. čísle +421 911 110 132

Bližšie informácie o konkrétnom kurze aj na www.primavera-and.sk


