
SUPERNOVA DEPIL LENGYELORSZÁGBAN 

Fantasztikus kiállításon vettünk részt Krakkóban, ahol a kozmetikusok azonal megszerették a Supernova 
Depil alacsony hőmérsékletű, vékony, sima felvitelű és gyors szőrtelenítő gyantánkat. 

A bemutatóink kiváló visszajelzéseket kaptak, és a forgalmazás már Lengyelországban is megkezdődött!

ZOOM - DIGITÁLIS SZÉPSÉGMARKETING 
A BEAUTY FORUMMAL

A konferencián olyan szőrtelenítési technikákról fogunk beszélgetni, amelyek segítik a kozmetikusokat a 
kezelések során. Bemutatjuk a Supernova Depil by Helia-D termékeket, amelyek hatákonyan távolítják el 
a szőrt, emellett kevesebb bőrirritációt okoznak.

A következő témákat fogjuk érinteni:
 - Hogyan befolyásolja a testtartásod a gyantázási technikádat?
 - Hogyan használjuk a Hot, Film és Strip wax gyantákat? 
 - Hogyan kerüljük el gyantázás során a véraláfutásokat? 
 - Milyen technikák vannak arra, hogy spórolhassunk a gyantával és meggyorsítsuk a kezeléseket?  
 - Mi a különbség a gyanta és a gyantamentes gyantázás között?
 - Miért fordulnak elő a becsípődött szőrszálak? 

SUPERNOVA WEBSHOP AKCIÓ
10% KEDVEZMÉNY AZ ELASZTIKUS GYANTA PREMIUM ÉS A FILM GYANTA PREMIUM 1000ML-RE

A PREMIUM gyantacsalád olyan különleges termékeket tartalmaz, amelyek több irányban alkalmazhatóak, 
fenyő gyanta-mentesek. Szintetikus méhviasz van bennük, ami kifejezetten ajánlott érzékeny és allergiára 
hajlamos bőrre. Több irányban is felvihetőek, és az erős szőrtípusoknál működnek a legjobban, de 
kíméletesek a felvitel és eltávolítás során. 

A FILM GYANTA PREMIUM termék nem tartalmaz méhviaszt, vegánbarát és kiválóak az érzékeny bőr 
számára. Minden gyantánk a legmagasabb minőségű összetevőkből készül, ezért nem olyan ragacsosak, 
kevesebb bőrirritációt  okoznak és használatuk kevesebb fájdalommal jár.

Vásárolj otthonról kényelmesen a webáruházunkban! A 15 000 Ft feletti megrendeléseket ingyenesen 
kiszállítjuk.

KÖVETKEZŐ SUPERNOVA DEPIL WORKSHOP
MELINDÁVAL
2022. április 11.

10:00-12:00 BEVEZETÉS A SUPERNOVA DEPIL KEZELÉSBE: Minden kozmetikust és nagykereskedőt 
szeretettel várunk a Supernova Depil by Helia-D ingyenes bemutatójára, ahol Melinda bemutatja a 
Premium és Fusion gyantákat.

13:00-17:00 MASTERCLASS WORKSHOP: Teljes test, beleértve a brazil/hollywoodi gyantázási 
technikákat Melindával. A tréningekre előzetes bejelentkezés szükséges, az oktatás ára: 5 000 Ft
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