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Az Image Skincare-nél… 
Mi mindent másképp csinálunk. 
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…különösen az oktatást! 



Üdvözöllek  
 a képzésen! 



<név> 
<pozíció> 
tel 
<email> 



ÉN MIÉRT SZERETEM 
AZ IMAGE-ET 



Ø NEVED? 
Ø MI A CÉLOD? 

Ø MELYIK A KEDVENC IMAGE TERMÉKED? 

JÉGTÖRŐ 



FILOZÓFIÁNK: 
 



Hogyan valósítjuk meg? 
Ø  EGYSZERŰEN 
Ø  INNOVATÍV TERMÉKEKKEL 
Ø  A LEGJOBB OKTATÁSSAL 



Ti valamennyien   

Tanulók  
vagytok! 



Ø Alapítás éve:2003 
Ø A cég központja:Palm Beach, FL 
Ø A szépségápolási ipar leggyorsabban  

növekvő kozmoceutikáliai márkája.  



§ 2003 - Janna Ronert, 
vezérigazgató megalapítja 
a céget 

§ Bőrápolási szakemberek 
értékesítenek bőrápolási 
szakembereknek 

Alapítónk  

Janna Ronert 
Vezérigazgató & alapító 



Orvosigazgatónk 

§ 2005 - Dr. Marc Ronert, 
plasztikai sebész, K&F osztály t 

§ Szenvedélye az innováció 

 

Marc Ronert, M.D., Ph.D. 
Elnök & orvosigazgató 



Társadalmi felelősségvállalás 



Változást érünk el 



 2014 
    IMAGE Skincare  

        44 ország világszerte & Amerikában 60 városban 



Mitől vagyunk egyedülállóak? 



“Magabiztosan gyönyörű.” 



MISS UNIVERSE®  



MISS UNIVERSE®  





Mitől vagyunk  
egyedülállóak? 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or 
deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



Az innovációról szól! 

IMAGE Skincare 



     IMAGE innovációk 
         Új ötletek, új összetevők, új vivőrendszerek 

 
�  the  MAX™  
�  Prevention+ 

�  O2 Lift 
�  ILUMA 

�  Vectorize-Technology™  

�  I-Travel/I-Trial Kit szettek 
�  WWLP  





Te hol leszel 2015-ben? 



ÚJ CSOMAGOLÁS  
&  

DIZÁJN 



Ø  Karcsú  
Ø Modern  
Ø  Hip 
Ø  Új megjelenés 

 
Új csomagolás: MIÉRT? 



Az IMAGE filozófiája… 



IMAGE filozófia 

A gyönyörű bőr az egészséges bőrrel kezdődik 

1. IMAGE Skincare termékek napi 
használata.  
 
2. Kabinkezelés sorozatok. 
 
3. Havi fenntartó program.   



IMAGE 1-2-3 napi program 

1.  tisztítás 
 
2.  öregedésgátlás 
 
3.  megelőzés 

1.  tisztítás 
 
2.  öregedésgátlás 
 
3.  regenerálás 



IMAGE lakossági termék filozófia 
Tűzz ki célokat & érd el őket! 

4 TERMÉK 
MINIMUM 

ÚJ VENDÉGNEK!  

Reklámozd a   
ne csak egy terméket! 





Hol van az IMAGE az alábbi 
márkákhoz képest? 

§  Oil of Olay 
§  Estee Lauder 

§  L'Oreal 

§  Neutrogena 

§  Chanel 



Klinikai bőrápolás, mely 
valóban működik! 

•  A szépségipar legtöbbet 
kutatatott hatóanyagai 

•  Klinikailag bizonyítottan 
hatékony 

•  Legmagasabb koncentrációk 
•  Kiegyensúlyozott formulák 



Acetate Retinol  

Almond Glycerides  

 Alpha Hydroxy Acid  

Beta-Carotene 

Benecel 

Beta-Carotene 

Bois II 

Ceramides 

Polypeptides 

Matrixly ® 3000 

Eyeliss ™  

Glyco-Repair ® BIO  

Hexylresorcinol 

Leucine 

Nutripeptide ®  
Octyl Methoxycinnamate  

Oligopeptide 

Pentavitin®  

Pepha®-Tight  
Photosomes ™  

Regu® Age  

Resorcinol  

RNA 

469 



Kémiai tartósítószerek 
nélkül! 

PARABÉNMENTES 
TERMÉKEK!  

 NINCS parabénekhez 
tartozó összetevő 

• Methyl, Ethyl, Propyl, 
Butyl 

 

MIÉRT? 
2004 University of Edinburgh tanulmánya parabéneket 
mutatott ki rákos mellsejtekben 



NINCS kémiai tartósító! 
Csak természetes tartósítóanyagok 

Phenoxyethanol 
§  Zsálya vagy rózsaolaj az alapja 
§  Biztonságos, hatékony, élelmiszertisztaságú 

tartósító 

Kálium-szorbát 
§  Élelmiszeripari tartósító 
§  Hegyi kőrisfából állítják elő 



Az IMAGE kozmoceutikáliai 
márka 

X Kozmetikai minőség 
X Állati eredetű összetevők 
X Szintetikus illatanyagok 
X Mesterségek színezékek 
X Eltömítik a pórusokat 
X Tesztelés állatokon 
X Felesleges csomagolás 
X Hagyományos tinta 
X Felfújt árak 
X Felesleges termékek 
X Szabvány alatti laboratórium 
X Felszíni hatás 

 
 

 

ü Orvosi minőség 
ü Növényi eredetű összetevők  
ü Hidegen sajtolt esszenciális 
olajak  
ü Természetes színezék  
ü Nem tömítik el a pórusokat 
ü Állatokon nem tesztelt 
ü Újrahasznosítható 
csomagolás 
ü Szója alapú tinta 
ü Gazdaságos árazás  
ü Multifunkciós termékek 
ü FDA laboratórium 
ü Sejtszintű hatás 



DROGÉRIAI TERMÉK vs. 
KOZMOCEUTIKÁLIA 

Stratum Corneum -  
Epidermis 
 
 
Dermis 
 
 
 
Szubkután 

ELHALT 
HÁM 

BŐR HISZTOLÓGIA 

ÉLŐ 
SZÖVET 



Tudatos gyakorlat 
Interaktív feladat: 

Drogériai és kozmoceutikália 
termékek 

§  Magyarázd el a kettő közötti 
különbséget 

§  Párban  

§  Személyenként 2 perc 



A bőregészség átfogó 
rendszere 

I-Care 
        I-Peel 
                  I-Heal 

      I-Conceal  



Vedd elő a brossúrát és abban kövess! 



SZEMÉLYRE SZABHATÓ & SZÍNKÓDOLT 

EGYSZERŰ 



Hogy néz ki az idősödő bőr? 

Az idősödés 80%-át a nem megfelelő  
életstílus okozza.  



Mi történik, amikor  
a bőr öregszik? 

Fiziológiai öregedés Hatása a bőrre 

Kollagénvesztés Ráncok 

Elasztinvesztés Laza, lógó bőr 

Pigmentvesztés Egyenetlen bőrtónus 

Szubkután réteg vesztés Vékony bőr 

Csökkenő sejtmegújulás Élettelen bőr 

Csökkent hidratáltság Érzékeny, dehidratált bőr 



ÖREGEDŐ • NAPKÁROSODOTT • RUGALMASSÁGÁT 
VESZTETT 

AGELESS RENDSZER 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
AHA savak • Retinol •  Őssejtek • Peptidek 



Hogyan kezeljük az idősödő bőrt az 
IMAGE termékekkel? 

Ráncok 

AHA savak 

Volumen-
vesztés 

Hialuronsav  

Szarkalábak 

Retinol 

Laza bőr 

BOTOX® -szerű 
peptidek 

Hagyományos és modern 
technológia 



Total Anti-aging Serum w/ SCT  
10% AHA savak  

glikolsav • tejsav • almasav  
§ Vectorize Technology™- Hatóanyagok 
mélyebben felszívódnak, kibocsátás akár 48 
órán keresztül, hosszan tartó hatás.   

§ PhytoCellTech™ – alma őssejtek 

§ Palmitoyl Tripeptide-38 – Kollagént segíti, 28% 
lifting hatás, 31% ránccsökkenés 

§ BV-OSC – Ragyogóvá tesz, feszesít 

§ Resveratrol – Szuper anti-oxidáns 
 

 

 
 

  



Total Resurfacing Masque 
 3 az 1-ben termék  

                pakolás, radír, pattanáskezelő 
17% keverék 

  glikolsav 

  tejsav 
  szalicilsav 

§   mikrokristályok 
                                        Lemosóhoz keverve a lemosó  

    erősebben hámlaszt. 



Napi egy alma az egészségért? 

Az alma növényi őssejtek  
védik a bőr saját őssejtjeit.  



A bőrápolás jövője:   
Növényi őssejt technológia? 

A saját őssejtek 
sejtszintű 
védelme = 

alma • havasi gyopár • szőlőmag     



A növényi őssejtek: 
 

q  Védik a bőr őssejtjeinek élettartamát 
q  Harcolnak a kronológiai öregedés ellen 
q  Helyreállítják a DNS-t 
q  Harcolnak a fény okozta öregedés ellen 
q  Vitalizálják a bőr őssejteit 
q  BOTOX®-szerű hatást gyakorolnak izomösszehúzódáskor 
q  Csökkentik a gyulladást 
q  Elhalványítják a sötét karikákat 
q  Gátolják a melanin termelődését 
q  Nyugtatják az irritált bőrt 
q  Csökkentik az erythemát 
q  Stb ……. 

 



Termék és protokoll oktatókönyv 



the MAX™ RENDSZER 
CORRECTION (korrigálás) • PREVENTION  (megelőzés) 

• NUTRITION (táplálás) 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
peptidek • őssejtek •  növényi hatóanyagok 

Minden bőrtípusra 



Hogyan kezeljük azt a bőrt, melynek korrigálásra, 
megelőzésre és táplálásra van szükséges Image-el? 

Táplálás Korrigálás Megelőzés Minden bőrtípusra, 
érzékenyre is 

Növényi 
hatóanyagok 

BOTOX® -szerű 
Peptidek Sav- és retinol 

mentes 

Növényi eredetű 
őssejtek 



the Max™ Stem Cell Cleanser 

8 őssejt & peptid 
8 öregedésgátló  

BOTOX® egy tubusban!! 





the Max™ Stem Cell Eye Crème 

8 őssejt & peptid 
8 öregedésgátló 
hatóanyag 
Vectorize Technology™  
 
BOTOX® egy tubusban!! 

Janna választása: 



the MAX™ Stem Cell Eye Crème 

6 hetes tanulmány 



Mit érzel, ha ezt érzed? 

A citrus illóolajtól boldognak érzed magad! 



Hydrating Anti-aging Serum 
15% stabil C-vitamin keverék 

 BVOSC • L-Ascorbic Acid • Mag Ascorbyl Phosphate 
• Ascorbyl Phosphate • Vitamin E 

§ Polipeptid komplex 

§ Hialuronsav 

§ Zöld tea 

§ EBBŐL A TERMÉKBŐL RENDELIK A LEGTÖBBET 

§ Minden bőrtípusra, az aknésra is 
  

IMAGE 
All Star 



VITAL C RENDSZER 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
C-vitamin keverék • Anti-oxidánsok •  Peptidek 

ROSACEA • SZÁRAZ/DEHIDRATÁLT• KÖRNYEZETI 
HATÁSOKTÓL KÁROSODOTT 



Stabil C-vitaminok és erős anti-oxidánsok 

Stabil C-vitamin Anti-oxidáns peptidek 

Hogyan kezeld Image-el a rozáceás, száraz/
dehidratált bőrt?  

Rosacea Környezeti hatásoktól 
károsodott Száraz / dehidratált 

Hialuronsav 



Hydrating Intense Moisturizer 
Mély intenzív reggeli vagy esti hidratáló 
§ Hialuronsav 

§ Sheavaj 

§ Palmitoyl Oligopeptide 

§ BV-OSC 

§ Biotin 

§ Szőlőmag kivonat 

 

 

 
 

  



A bőröd véd Téged,  
de mi védi meg a Te bőrödet?  

A savköpenynek része a faggyú, és ez a köpeny  
tested első védelmi vonala! 



Mi az AKNE? 

§  A faggyúmirigyek krónikus gyulladásos elváltozása.  

§  Komedók és pattanások jellemzik 

§  2 kategóira & 4 fokozat: 
§  Acne Simplex 
§  Acne Vulgaris 
§  I – IV. fokozat 

DEFINÍCIÓ 



CLEAR CELL RENDSZER 
ZSÍROS • AKNÉS • AKNÉRA HAJLAMOS BŐRRE 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
szalicilsav • benzoil-peroxid • glikolsav • peptidek   



Hogyan kezeld Image-el a zsíros, 
aknés, aknéra hajlamos bőrt? 

Zsíros bőr 

Szalicilsav 

Aknés elváltozás 

Benzoyl-
peroxid 

Aknéra hajlamos 
bőr 

Glikolsav  

Gyulladás 

Nyugtató 
növények  



Salicylic Gel Cleanser 
5% keverék 

Szalicilsav 

Neem levél kivonat – anti-mikrobiális 

 

§ Arnica Montana - gyógyít 

§ Teafa – anti-mikrobiális 

3 az 1-ben termék 
§ Tisztít, eltávolítja a sminket 

§ Hámlaszt  

§ Feleslegessé teszi a tonik használatát 

 

 
 

  

Grades I & II 
Acne 



Medicated Acne Lotion 
 

§ 5% benzoil-peroxid 

§ 3% szalicilsav 

§ Oligopeptide-10 – antibakteriális, csökkenti az 
elváltozások számáát 

§ Teafa – anti-mikrobiális 

§ Mályva kivonat – gyulladásgátló, nyugtató összetevő 

§ Használható akár esténként, gyógyításra, regenerálásra, 
vagy pedig a pattanások helyi kezelésére alkalmanként  



  Keverj ½ pumpa Medicated Acne Lotion-t  ½ 
pumpányi I-Conceal alapozóhoz, és a pattanásra 
ütögesd be – nagyon jól elfedi a problémákat.  

Medicated Spot Concealer 
Conceal and Heal 



Milyen életkorban kezdjük  
el a bőrápolást? 

Franciaországban a lányok már 15 évesen 
öregedésgátló krémeket használnak! 



Mikor kezdjük? 



ORMEDIC RENDSZER 
EGYENSÚLYÁT VESZTETT • TINI • BEAVATKOZÁSON 

ÁTESETT 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
Bio Zöld tea • Peptidek •  Bio Aloe Vera 



Hogyan kezeld Image-el az 
egyensúlyát vesztett, tini vagy 
beavatkozáson átesett bőrt? 

Egyensúlyát 
vesztett bőr 

Bio Aloe Vera 

Tini bőr 

Bio Zöld tea 

Beavatkozáson 
átesett bőr 

Bio Réz 



ORMEDIC 
Bio hatóanyagok  

 Orvosi hatékonysággal 



Balancing Gel Masque 
 

§ Bio Aloe Vera - Gyulladásgátló 

§ Bio édesgyökér - Fehérít 

§ Bio német kamilla - Sebgyógyító 

§ Réz PCA- erős anti-oxidáns 

§ Calmosensine™ - Gátolja az izmok összehúzódását, 
melyek a mimikai ráncok megjelenéséért felelnek  



Balancing Lip Enhancement Complex 
 

Ajakkezelő és ajak volumenizáló 
§ Biopeptide CL 

§ Avokádóolaj 

§ Ubiquinone 

§ E-vitamin 

 

 

 
 

  



A fehér bőrben több pigment termelő  
sejt van, mint a sötét bőrben? 

Minden bőrszínben ugyanannyi a melanociták 
száma, csak a sötétebb bőr  

több pigmentet termel.  



ILUMA RENDSZER 
VILÁGOSÍT • RAGYOGÓVÁ TESZ • ILLUMINÁL 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
Sejtkivonatok • Fehérítő peptidek •  Növényi fehérítő hatóanyagok 



Hogyan kezeld Image-el a pigmentált 
bőrt? 

Hagyományos és modern technológia 

Fénykárosodás 

Növényi fehérítők 

PIH 

Gyulladásgátló 
növények 

Melasma 

Hidrokinon 



MIÉRT ILUMA? 
Ø  6 termék – forradalmi terméksor 
Ø  Modern – világosít – ragyogóvá tesz  
Ø  Tetőtől-talpig ragyog! 
  



Intense Lightening Serum 
§ Vectorize Technology™ - Hatóanyagok mélyebbre 
szívódnak, akár 48 órán keresztüli fokozatos 
kibocsátás, hosszan tartó hatás.   

Több mint 10 növényi fehérítő hatóanyag! 

§  Százszorszép virág – fehérít, kétszer erősebb az 
arbutinnál 

§ Édesgyökér – természetes bőrfehérítő 

§ Zöld tea – gyulladásgátló  

New 



Intense Brightening Crème 
§ Vectorize Technology™ - Hatóanyagok mélyebbre 
szívódnak, akár 48 órán keresztüli fokozatos 
kibocsátás, hosszan tartó hatás.   

Több mint 10 növényi fehérítő hatóanyag! 

§  Százszorszép virág – fehérít, kétszer erősebb az 
arbutinnál 

§ Revinage (Bidens Pilosa) – retinoidszerű, de nincsenek 
gyulladásos mellékhatások, öregségi foltokat csökkenti  
36%-al 

§ Indiai Kudzu – tirozinázt csökkenti 24%-al 

§ Synovea – Fehérítő hatás, mely megfelel a 2% 
erősségű hidrokinonnak 

Flagship  
Product  



§ Vectorize Technology™- Hatóanyagok mélyebbre 
szívódnak, akár 48 órán keresztüli fokozatos 
kibocsátás, hosszan tartó hatás.  

§ DermaPep (Dipeptide-16) – hatékony fehérítő 
összetevő 

§ Százszorszép virág kivonat – kétszer erősebb az 
arbutinnál 

§ Lenmag, gyapot, homoktövis – természetes 
bőrkondicionálók 

 

 
 

  

Intense Lightening Body Lotion 

New 



Mit jelent az SPF? 

Az SPF(Sun Protection Factor) érték jelzi, hogy a 
termék milyen mértékű védelmet nyújt az UVB 

(égető) sugarakkal szemben.  



Az arc öregedéséért  
90%-ban a Nap felel.  

   ÖREGEDÉS 



PREVENTION+ 
SZÉLES SPEKTRUMÚ UVA/UVB VÉDELMET 

BIZTOSÍTÓ HIDRATÁLÓK EVOLÚCIÓJA 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
Cink-oxid • SPF fokozók • DNS védő komplex 



Hogyan előzzük meg a fény okozta 
öregedést az Image termékekkel? 

Sejtkárok 
megelőzése 

DNS védő 
komplex 

Ráncok 
megelőzése 

Cink-oxid 

Napégés 
megelőzése 

UVB fokozók 

Szabadgyök károk 
megelőzése 

Anti-oxidánsok 



Daily Tinted Moisturizer SPF 30+ 
6% színzett cink-oxid  

4.6% titánium-dioxid 

§  DNS védő komplex – Védi a bőrsejteket és a sejt 
DNS állományát a szabadgyök károkkal szemben 

§  BV-OSC – zsírban oldódó és stabil C-vitamin 

§  Olajmentes  

§  Hidratáló és smink egy fantasztikus termékben  

Jobb mint a 
BB krém 



Ultimate Protection Moisturizer SPF 50 
9%  cink-oxid  

7.5% oktinoxát 

5% oktiszalát 

§ DNS védő komplex - Védi a bőrsejteket és a sejt 
DNS állományát a szabadgyök károkkal szemben  

§  Növényi származású őssejtek – védi az epidermisz 
őssejteket az UV kár ellen 

§ BVOSC - zsírban oldódó C-vitamin stabil formája 

§  Thiotaine – erős anti-oxidáns 

Highest 
Available SPF 



Vajon egy nap hány bőrsejt  
hámlik le bőrünkről? 

Óránként körülbelül 30,000-40,000  
Sejt. Ez naponta majdnem 1 millió sejt! 



BODY SPA 
AZ ÁLTALÁNOS JÓ KÖZÉRZETÉRT 

AKTÍV HATÓANYAGOK: 
 EPP enzim polipeptid komplex • AHA savak•  Anti-oxidánsok 



Hogyan kezeld a tested klinikai 
hatékonysággal Image-el? 

Barnaság 
Nap nélkül 

Erythrulose 

Keratosis 
Pilaris 

AHA savak és 
dióhéj 

Cellulit 

Slim Buster H 
és Unislim™ 

Xerosis 

Sheavaj és 
jojobaolaj 



Exfoliating Body Scrub 
Hármas hámlasztó hatás 

15% AHA savak 
Glikolsav • tejsav • almasav 

Növényi enzimek 
Papaya • ananász 

Dióhéj 
Természetes hámlasztó 

§ Anti-oxidáns 

§ Grépfrút – javítja a nyirokkeringést 

 
 

 

 
 

  



Mitől vagyunk 
egyedülállóak? 



IMAGE	KABIN	PEELING	KEZELÉSEK	
TELJES	SPEKTRUM	

Bio	-	TCA	



Világosít. 
Ragyogóvá tesz. 

Feszesít. 

Multifunkcionális 



Az IMAGE peelingek 

§  Nem csepeg 

§  Nem gyűlik meg 

§  Egyenletes felvitel  

§  Kontrollált alkalmazás  

§  Masszázzsal fokozható a 
felszívódás mélysége 

§  Specifikus területekre összpontosít 

§  Személyre szabható 

Egyedülálló gélalapú technológia 
BIZTONSÁGOSAK	



Zsebben is elfér! A 
protokollok segítenek a 
kezelés során.  
 
Bármely kezelés közben 
könnyen használható.  

Zsebméretű protokollok!! 



Peel Protocol Video 



Emeljétek a magasba a mobiljaitokat! 

Hányféle tokot láttok? 



Különítsd el magad a 
versenytársaktól! Légy más! 



§  25%	őssejtes	fokozó	-	ÚJ!	

§  25%	an5-oxidáns	fokozó	–	ÚJ	ÉS	
JOBB	

§  25%	hialuronsav	fokozó	

§  25%	kojiksav	fokozó	

§  25%	re5nol	fokozó	

§  25%	C-vitaminos	fokozó	

I-ENHANCE 
SZEMÉLYRE SZAB & OPTIMALIZÁL 



I-ENHANCE 
SZEMÉLYRE SZAB & OPTIMALIZÁL 

Adjon egy 
cseppentőnyit: 

•  Peelinghez – mikrocsatornákat képez 
•  Szérumhoz – öregedésgátló 

termékek, hosszabb hatás 
•  Pakoláshoz – regeneráló termékek, 

rövidebb hatás 
•  Krémhez – regeneráló termékek, 

hosszabb hatás 

Ön 

választ 



Az IMAGE filozófiája   
A bőrről & és a peelingről 

Először 
PEELING aztán 
  GYÓGYULÁS 



ELŐSZÖR PEELING, AZUTÁN GYÓGYULÁS! 
POST CARE 

Balancing	Facial	Cleanser	
ILUMA	Intense	Skin	Lightening	Serum	

the	MAX™	Stem	Cell		Crème	
HydraMng	Enzyme	Masque	

Ul#mate	Protec#on	Moisturizer	SPF	50	



Luxus arckezelés 

 
Oxigénnel, növényi eredetű őssejtekkel, 
peptidekkel és nagy koncentrációjú 
enzimes növényi hatóanyagokkal tölti fel a 
bőrt.  
 
Ez a forradalmi kezelés a bőrt ragyogóvá, 
frissé és fiatalossá varázsolja.  



O2		LiG		
A	friss	bőr	lélegzete	





 
Készen állsz rá, hogy 

kipróbáld? 



ALAPVETŐ 
ÖSSZETEVŐ 
 

FUNKCIÓJA 
  

Alma őssejtek  Meghosszabbítja a sejtek életét, 
ránctalanít 

AquaCacteen® 
 

Ultra finom elixír, nyugtatja a bőrt 

Illumiscin® Azonnali ragyogást biztosít, kiegyenlíti a 
bőrtónust  

O2  Lift  
1. lépés: Gel to Milk Cleanser 



O2  Lift  
2.lépés: Enzymatic Facial Peel  

ALAPVETŐ 
ÖSSZETEVŐ 

FUNKCIÓJA 
  

Papaya  Enzimes hámlasztás 
Ananász Enzimes hámlasztás 
Fucogel® Szuper hidratáló,   

1.5 x erősebb a 
hialuronsavnál 

 BV-OSC® Stabil, zsírban oldódó C-vitamin, 50x 
több C-vitamint biztosít a bőrnek, mint 
a hagyományos aszkorbinsav  

Zöld tea levél 
kivonat 

Nyugtat, gyulladásgátló, 
csökkenti a pirosságot 



ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐ FUNKCIÓJA 
  

RejuvenOx® Oxigenizál, habzik, levegővel 
érintkezve felbuborékosodik, és 
felszabadítja az oxigént 

Édesgyökér Ragyogóvá tesz, világosít 
Medveszőlő kivonat Ragyogóvá tesz 

Vitamins A-C-E  Anti-oxidáns táplálás 

                        O2  Lift  
3.lépés: Oxygenating Facial Masque  



O2  Lift  
4.lépés: Stem Cell Enhancer  

ALAPVETŐ 
ÖSSZETEVŐ 

FUNKCIÓJA 
  

Alma őssejtek  Meghosszabbítja a sejtek 
életét, csökkenti a ráncokat  

Argan őssejtek  Revitalizál és védi a bőr sejtjeit.  

Szőlőmag őssejtek  Ritka Gamay szőlő – 
szupererős antioxidáns. Véd az 
UV stresszel szemben.  

Zöld tea levél 
kivonat 

Nyugtat, gyulladásgátló  

BVOSC  Stabil, zsírban oldódó C-
vitamin, 50x-es kollagén 
szintézis hatás az L-
aszkrobinsavhoz képest 
 

Hialuronsav Tömegének 1000x-esét 
tartja meg nedvesség 
formájában  



O2  Lift  
5.lépés: Tinted Moisturizer SPF30  

ALAPVETŐ 
ÖSSZETEVŐ 

FUNKCIÓJA 
  

6% cink-oxid  Széles spektrumú UVA/UVB 
védelem 

4.6% titánium-dioxod Széles spektrumú UVA/UVB 
védelem 

DNS védő komplex: 
• Photosomes 
• Roxiszómák 
• Ultraszómák 

Védi a bőrsejteket és a 
DNS állományt a 
szabadgyök károk ellen  

 BV-OSC (Vitamin C) Zsírban oldódó és stabil 
C-vitamin  



Reklámozd	az	O2	LiG	
kezelést!	

o  Nyílt	nap	
o  Ebédidős	oktatás	
o  Buborékok		
o  Signature	koktél	
o  Bemutatók		
o  Kedvezmény		
o  Esküvő		
o  Bál		
o  Elegáns	rendezvények	



Alkoss tökéletest! 

Ne hagyd, hogy a vendég csak 
úgy elhagyja a kezelőszobát… 



Hogyan teremts tökéletes bőrképet az 
Image-el? 

Véraláfutás 

Teljesen fedő 
alapozó 

Sebgyógyítás 

Oxigenizálás 

Fényvédelem 

Teljes 
spektrumú 
védelem 



8%  cink-oxid 
6.5%  titánium-dioxod                     

Teljes spektrumú fényvédelem         

•  Oxigenizálja a bőrt a gyógyulás érdekében 
•  Növényi őssejt kultúra (alma őssejtek) védi a 

bőr saját őssejtjeit 
•  Nyugtatja a peeling, lézer, mikrodermabrázió 

után fellépő esetleges irritációt  

I-CONCEAL™ 

TÖKÉLETES ALAPOZÓ 



          The Finishing Touch 
I-CONCEAL™ 

6 árnyalatban 

Porcelain   Natural       Beige    Suede       Toffee       Mocha 

        1               2               3                 4                5                6 



Bőrápoló és alapozó egyetlen 
tökéletes termékben!!!! 



Így teheted áttetszőbbé az I conceal 
alapozót 

Alaposan keverj 2-4 csepp Total Pure Hyaluronic Filler-t bármelyik I 
conceal alapozóhoz.  

VAGY 

Egyenlő mennyiségben keverd össze az I-Conceal Flawless 
Foundation alapozót a kedvenc Prevention+ termékeddel. 



Üdvözöllek az esztétika 
varázslatos világában! 



Dolgozhatsz spa-ban… 

Ø  Nyugtató környezet 
Ø  Arckezelési rituálék 
Ø  Kényeztetés  
Ø  Különböző szolgáltatások  



Lehetsz klinikai bőrterapeuta… 

Ø  Gyors tanulás, haladás 
Ø  Eredményorientált kezelések 
Ø  Technológia 
Ø  Orvosokkal dolgozhatsz 



Ø  A saját főnököd lehetsz 
Ø  Értékesítesz  
Ø  Beszámolókat írsz 
Ø  Utazol  

Lehetsz területi képviselő… 



Lehetsz oktató…… 
Ø  Előadások tartása 
Ø  Hatóanyagok és protokollok 

magyarázása 
Ø  Bemutató kezelések tartása 
Ø  Csoportok  



Melyik karrier a Számodra vonzó? 



Gratulálunk! 

$250 ajándékutalvány 



Új weboldal. 





Videók a weboldalon. 





…erre is van applikáció. 



HAMAROSAN JÖN…applikáció. 



A leginnovatívabb szépségipari cég ismét megcsinálta! 
Rázd meg a telefonod és nézd meg, hol juthatsz Image 

termékekhez. 



Reklámozd a márkát 

 
IMAGE  
pólók 

Kapható: 
fekete 

kék 
lila 



szóróanyago
k 

Reklámozd a márkát 



Reklámozd a márkát 
 eladást segítő display-ek 



Reklámozd a márkát 
Bannerek 



Reklámozd a márkát 
Magazinok 



The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the 
link points to the correct file and location.

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the 
link points to the correct file and location.

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the 
link points to the correct file and location.

Reklámozd a márkát 
 Nyomtatott 

anyagok 



Csak ma! ORDER !! 

Ø  10% kedvemény! 
Ø  INGYEN próbaszettek! 
Ø  INGYEN szállítás $100 feletti rendelésnél 



 

:: pozíció 
 

<név> 
<beosztás> 
<tel> 
<email> 

Itt tudsz elérni: 



I Termékrendszerek 
II Alap peelingek 
III Haladó peelingek 
IV Globális bőr 
V Eladás 

REGISTER 

TODAY 

MODULOK 



Ø  Élőben! 
Ø  Interaktívan  
Ø  Illeszkedik időbeosztásodhoz 
Ø  Mobil 
Ø  Gyakran ismételjük 

      Webináriumok 



		www.facebook.com/imageskincareinternational	

		
www.twitter.com/imageskincare		
	

www.youtube.com/imageskincare		
	

@imageskincare	
	

@imageskincare	
	



		www.facebook.com/imageskincareinternational	

		
www.twitter.com/imageskincare		
	

www.youtube.com/imageskincare		
	

@imageskincare	
	

@imageskincare	
	

#SELFIE 



Jól érezted magad? 



Ki szereti az 
IMAGE SKINCARE-t? 



Neked mit jelent az innováció? 





Töltsd ki az értékelőlapot…  

…és megajándékozunk! 



ORDER !! 

Állítsd össze 
rendelésed! 



És a nyertes: 



Gyakoroljunk! 



KÖSZÖNJÜK! 
SZERETJÜK A 

TANÍTVÁNYAINKAT! 


