


51

Testápolás
Szalon kezelések
TECHNISPA®: Dermo Lipo Aspiration 53

- Alakformálás
- Feszesítés
- Lábak nyugtatása
AROMATIC BODY 55

Otthoni kezelések
Forradalmi testápolás 57

Fiatalos vonalak 59

Célpontban a Cellulite 61

Jó közérzet és puhaság 63

Szörtelenítés utáni készítmények 67



THE SECRETS BEHIND
THE TREATMENT

A CELLULIT ‘‘SZÉTRON-
CSOLÁSA’’: ‘‘ZSÍRSZÖVET-
SZOBRÁSZAT’’
Ahogy a masszírozó fej 

végigsiklik a test kontúrjai mentén, 
nyugtató mélymasszázst végez, amely 
óvatosan nyújtja és kisimítja a bőrt. 

A CELLULIT 
‘‘FELSZÁMOLÁS’’: IONIZÁLÁS
 Az ionizáció segíti a kezelés 
során használt cellulit elleni 

összetevőkben gazdag zselé mélyebb 
felszívódását. Ez az eljárás sejt szinten fejti 
ki a hatását és így számolja fel a cellulitot.

 MÉREGTELENÍTÉS: 
STIMULÁLÁS
 A masszírozó fej hengerei 
enyhe izom összehúzó-

dásokat generálnak, amelyek segítik 
a méregtelenítést és a zsírtartalékok 
lebontását, valamint feszesítik a szöveteket 
és stimulálják a vér oxigén ellátását, 
feszesebb és tónusosabb megjelenést 
eredményezve. 

A kezelés mögött rejlő titkok
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 A cellulit kezelése zsírszövet masszázzsal
Karcsú alak, feszes test és tónusos bőr… mi másról is álmodhatnánk! Minden nő - testalkattól függetlenül - tudja, hogy a cellulit kezelése nagy 
kihívás. Most, a forradalmian új TECHNISPA® technológiával végre lehetségessé vált a tényleges eredmények elérése. Ez a kiemelkedően új kezelés 
egyszerre hat az izmokra és az azt borító bőrre, így egyszerre feszesít, tonizál és kezeli a cellulitot.

Három egyidejű test kontúr technika egyedülálló kombinációja
A GUINOT hatékony kezelési módszerekért végzett kiterjedt kutatásai eredményeként megalkotta a nagy hatásfokú TECHNISPA®-t. A forradalmi masszírozó fej 
egyszerre három karcsúsító eljárást végez, ezzel növelve a cellulit elleni harc hatékonyságát. Egyedi tervezésének köszönhetően pontosan utánozza az Ön GUINOT 
kozmetikusának masszírozó mozdulatait és tökéletesen követi a test görbületeit a maximális kényelem érdekében. Már az első kezelés után láthatók az azonnali 
eredmények: a «narancsbőr» csökken, a bőr kisimul, mintha feltöltötték volna, a test feszesebbé és tónusosabbá válik.

 SÉRUM MINCEUR
Fogyasztó Ionizációs Szérum 
Vadgesztenye és kékszőlő kivonattal
   gátolja a zsír lerakodását 

  és elősegíti annak lebomlását
   aktiválja a mikro-keringést 

  és megtisztítja a szöveteket
   segíti a víztelenítést és gátolja 

  a vizesedést

SÉRUM FERMETÉ
Feszességet Fokozó Ionizációs Szérum
Nutelinnel és C vitaminnal
   stimulálja a szöveti keringést 

  és serkenti a kollagén termelést
   védi a támasztó rostokat 
   feszesíti és kisimítja a szöveteket

A COMBKERÜLET CSÖKKENÉSE

 Előtte  utánna
3 kezelés

 utánna
12 kezelés

 Testkontúr



THE SECRETS BEHIND
THE TREATMENT

BŐRMEGÚJÍTÓ HÁMLASZTÁS
Ez a kiwi és nádcukor alapú, 100%-ig 
természetes hámlasztó alaposan előkészíti 
a bőrt a további kezelésre. Eltávolítja 
a halott bőrsejteket és befogadóbbá teszi 
a bőrt a továbbiakban használt aktív 
összetevőkre. A különlegesen gyengéd 
hámlasztás bámulatosan selymessé 
varázsolja a bőrt.

CELLULIT ELLENI TESTSZOBRÁSZAT
GUINOT kozmetikusmestere a pro-
fesszionális masszázshoz az ANTI-
CELLULIT OLAJAT használja, amely 
közvetlenül a zsírlerakódásokat támadja 
és finoman formálja a test sziluettjét. 
A méregtelenítő esszenciális olajak 
természetes energiái és hatékony 
felszívódási képességük segítségével 
a bőr mélyén fejtik ki hatásukat 
és felszámolják a cellulitot.

A VÍZMEGKÖTÉST SZABÁLYOZÓ 
HŐHATÁSÚ TESTMASZK
A kezelés egy agyagos, zöldteás 
‘‘test-fóliázással’’ végződik, amely 
fantasz-tikus «szauna hatást» fejt ki. 
A kiemel-kedő felszívó képességű agyag 
szó szerint felszívja a méreganyagokat 
és vízteleníti a szöveteket. A testmaszk 
eltávolítja a szövetekben vérbőséget 
okozó fölösleges vizet, azonnali 
karcsúsodást eredményezve.

A kezelés mögött 
rejlő titkok
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AROMA TEST KEZELÉS

Természetes, manuális kezelés esszenciális olajokkal, agyaggal, 
cukornáddal és kiwi kivonattal
A természet tele van csodákkal és a GUINOT, a szépségszalonok vezető specialistája megalkotta önnek az AROMA TEST KEZELÉST, amely ezen csodák 
lényegét egyesíti: a karcsúsító, bőrlágyító és nyugtató kezelések hármasa egyesíti az esszenciális olajak energiáját és GUINOT kozmetikusának professzionális 
manuális technikáit. Élvezze a színtiszta ellazulás és hatékony karcsúsodás pillanatait.

Karcsúság, feszesség és fittség 
az AROMA TEST három kezelésével
   TESTKONTÚR kezelés hármas hatással, amely egyesíti az esszenciális olajok stimuláló hatásait, a SAUNAMASK víztelenítő, 
és az agyag méregtelenítő hatását. Testének körvonalai karcsúbbá válnak és Ön azonnal könnyebbnek érzi majd magát.

  BŐRPUHÍTÓ kezelés bőrmegújító radírral, amely cukornádból és kiwi kivonatból készül. Bőre fantasztikusan sima, 
csodálatosan lágy és selymes lesz.

  NYUGTATÓ kezelés illóolajos nyugtató és energizáló GUINOT masszázzsal. Testét azonnal átjárja a jólét érzése és a 
felhőtlen nyugalom. A valódi gyönyör pillanata kozmetikusa szakértő, gondoskodó kezei alatt.



Slimming 

Revolut
ion

  INNOVATIVE BODY CARE 

DOUBLE MINCEUR CIBLÉE
Kettős Hatású Intenzív Alakformáló Gél
A legelső alkalom, hogy az alakformáló aktív 
hatóanyagok pontosan a cellulitot célozzák meg!
A dupla alakformáló hatás segít eltüntetni a cellulit megjelenését. 
A Double Minceur Ciblée cellulit ellenes hatóanyagai egy alakformáló gél krémben 
találhatóak, amelyek kifejezetten a nehezen kezelhető területeket célozzák meg. 
A gél krém bemasszírozása után az aktív hatóanyagok azonnal felszívódnak és 
megcélozzák a cellulitot a bőrben. Alakja láthatóan átformálódik, bőre kisimul és a 
„narancsbőr” hatás elmúlik.

BIZONYÍTOTT EREDMÉNYEK*
 cm csökkenés a derék körül: - 1,4 cm*
 cm csökkenés a csípő körül: - 1,5 cm*
 cm csökkenés a combok körül: -1,7 cm*

*Results after one month of treatment.

FORRADALMI TESTÁPOLÁS

* Egy hónapos kezelés után.

A

karcsúsítás 

forradalma!

A
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GUINOT  LABORATORY

„LÁBNYUGTATÓ” KEZELÉS

Kifinomult, relaxált, kényelmes és könnyed érzetű lábak.

Kozmetikusa először egy rövid formázó masszázzsal felviszi 
a SÉRUM JAMBES LÉGÉRES zselét a talpától a combjáig, 
majd a Technispa ioni masszázs fejével elvégzi a mozdulatokat. 
30 perc kezelés után lábai különösen könnyűek és kényelmesek 
lesznek, mérhető csökkenés alakul ki a combok, vádlik és bokák 
körül.

BIZONYÍTOTT EREDMÉNYEK!*
 255% vérkeringés növekedés a kezelés után.
 54% egy órával a kezelés után.

SÉRUM JAMBES LÉGÈRES IONISABLE
Lábhűsítő-Ápoló Gél 
Vörösbor kivonat és Esculoside

*Bordeaux-ban található Saint André Korház központjában végzett klinikai vizsgálatok a Doppler lézer segítségével.

LABORATÓRIUM KUTATÁSI EREDMÉNYEI ÁLTALA GUINOT



Sejt Élet Komplexum
A GUINOT kutatói voltak az elsők 
a professzionális bőrápolás területén, 
akik egy olyan terméket fejlesztettek 
ki, amely tartalmazza a sejt élet 
komplexumot, amely 56 különböző, a 
sejtműködés számára nélkülözhetetlen 
biológiailag aktív összetevőből áll. 
Kutatásaikat égési sérülteket ápoló 
klinikán végezték és termékeikkel 
segítettek helyreállítani a sérült 
bőrfelületet.

Dermostimulines® - C vitamin
A különleges megújító tulajdonságokkal 
rendelkező Dermostimuli-nes® a sejt 
funkciók stimulálásával segít a hámréteg 
megújításában és megerősíti a szövet 
tónust.  A C-vitamin új, természetes 
támasztó szövetek létrehozásával elősegíti 
az elasztin rostok szintézisét.

Kamélia Olaj
Az olajsavban gazdag kamélia olaj 
kitűnő megújító tulajdonságokkal 
rendelkezik. Kiválóan táplálja, 
kényezteti és lágyítja a bőrt. 

FIATALÍTÓ-FESZESÍTŐ ÖSSZETEVŐK

NUTRIZONE LIFT
Bőrtápláló Testápoló száraz bőrre
Tápláló, feltöltő, testfeszesítő krém 
Ez az intenzív hidratáló táplálja és megújítja a szöveteket, 
hogy újra selymes legyen a teste és kellemes tapintású 
a bőre. Élvezetes ápolás, amely testét napról napra 
feszesebbé és bőrét bámulatosan rugalmassá varázsolja. 
Kiváló száraz és dehidratált bőrre.
 kivételes kényelem
   lifting hatás
 lágyítja a bőrt

LONGUE VIE BUSTE
Sejtszinten Ható Mellfeszesítő Krém
Megerősíti a mellek természetes tartását
A krém mélyen a szövetekben fejti ki hatását, hogy 
kiemelje a mell és a dekoltázs szépségét. Ez az 56 
biológiailag aktív összetevőt tartalmazó szérum úgy 
működik, mint egy láthatatlan melltartó és használata 
elsősorban napozás, diétázás és szoptatás előtt vagy 
után ajánlott.
   fiatalosabbá teszi a melleket és kisimítja a dekoltázst
 formálja a melleket és feszesíti a támasztó szöveteket
    táplálja és kiemeli a bőrt ezen az érzékeny, problémás 
területen
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fi atalosság, feszesség, lágyság…
30 évesen felkészítjük testünket a 40-es éveinkre, 40 évesen az 50-es éveinkre és így tovább. A fiatalos test 
megőrzésében semmi sem pótolhatja a rendszeres és helyesen alkalmazott ápolást. Ahhoz hogy a test tovább 
maradjon fiatal, feszes és karcsú, aktív összetevőkre van szüksége, amelyek segítenek megőrizni fiatalságát és tónusát. 

LONGUE VIE CORPS
Vitalizáló Testápoló
Exkluzív fiatalító, testfeszesítő krém
 Fiatalodjon ezzel a rendkívüli krémmel, amely 
56 regeneráló összetevővel tartósan fiatalabbá 
varázsolja bőrét. Rendszeres használattal:
 a test feszesebb
 a bőr lágyabb és tónusosabb
   a bőr bársonyosan puha lesz

Fiatalos  vonalak



Délipogénase
Ez a kivételes, exluzív Guinot 
hatóanyagkomplex bizonyított hatással 
bír a lipolízisre (aktiválja a zsírsejtek 
lebomlását) és a lipogenezisre (lassítja 
az új zsírsejtek elraktározódását) 
Ez a kettős hatás felgyorsítja a karcsúsító 
eredményeket.

Lipomucases®
Ezek az ananász szárból kivont enzimek 
elősegítik a zsírsejteket körülvevő 
rosthálózat lebontását, stimulálják az 
aktív összetevők működési sebességét 
és hatékonyságát.

Mentol és árnika
A mentol azonnal felüdíti és 
megnyugtatja a lábakat. 
Az árnika védi a véredényeket 
és segít enyhíteni a fáradt 
láb érzését.

CELLULIT ELLENI ÖSSZETEVŐK

DOUBLE MINCEUR CIBLÉE
Karcsúsító krém cellulitra
Double Minceur Ciblée közvetlenül a zsírraktározódásra hat 
annak a formulának köszönhetően, amely kivételes behatolási 
erővel bír és a mélyen fekvő zsírfeleslegeken dolgozik valamint 
tökéletesen formálja az alakot.
  Lelassítja a lipogenezist (zsírsejtek felhalmozódása és formálódása)
  Stimulálja a lipolízist (zsírsejtek felszabadítása)

AGELOGIC MINCEUR
Intenzív Cellulit Zselé
A makacs cellulit ellen
Két fajta cellulit létezik: a puhább, nemrégen keletkezett 
és a makacs, ellenálló fajta. Az idő múlásával egy vastag 
rosthálózat alakul ki a zsírsejtek körül, amely akadályozza 
a keringést és meggátolja a méreganyagok kiürülését. 
Az AgeLogic Minceur működésének kulcsa a méregtelenítő 
hatásában van, amely lehetővé teszi a karcsúsító aktív 
összetevők számára, hogy eltávolíthassák a makacs 
zsírlerakódásokat.
   felszabadítja a zsírsejteket
   elbánik a lerakódott zsírtartalékokkal és kisimítja 
az egyeletlen bőrfelületet



61

Fiatalság, feszesség, puhaság….
A szépségszalonok olyan különleges helyek, ahol az Ön teste és szépsége áll a középpontban. Beszélje meg GUINOT 
kozmetikus mesterével, hogy pontosan honnan és milyen tempóban szeretne fogyni. A GUINOT kiválasztotta Önnek 
azokat a hatékony karcsúsító és anti-cellulit hatású aktív összetevőket, amelyek hatékonysága napról napra látható: 
alakja karcsúbb, bőre tónusosabb, feszesebb és kisimultabb lesz.

Célpontban a  cellulit

GEL JAMBES LÉGÈRES
Lábfrissítő Zselé
Jeges hatású nyugtató zselé
Ez a hűsítő zselé enyhíti a hosszú állásból 
származó fáradtság érzetét. Használatkor a jeges 
hatás által azonnal felfrissíti a lábat, valamint 
csökkenti a fáradt láb és duzzadt boka érzését.
 azonnali hűsítő hatása felüdít
 enyhíti a fáradtságot és könnyű érzetet kölcsönöz  

  a lábaknak és a bokának



Argan olaj
Az «élet fájaként» ismert argán fából 
kinyert argán olaj, olaj- és linolsav-
ban gazdag és 80%-ban esszenciális 
zsírsavakból épül fel. Ismertségét 
kimagasló tápláló és megújító 
tulajdonságainak köszönheti.

Luffa rostok
 A nők ősidők óta használják 
a természetes luffa rostokat bőrük 
lágyítására és mélytisztítására. 
A rostok finoman dörzsölik a bőrt, 
kellemessé és hatékonnyá téve 
a bőrradírozást. 

Gyapot olaj és lótusz kivonat
A provitaminokban és esszenciális 
zsírsavakban gazdag gyapot olaj 
megerősíti a bőr természetes védő 
rétegét, ugyanakkor táplálja és megújítja 
azt. A tisztaságáért nagy becsben tartott 
lótusz kivonat természetes nyugtató 
hatású, így kényezteti az érzékeny 
és problémás bőrt.

 A JÓ KÖZÉRZETET ÉS A BŐR PUHASÁGÁT BIZTOSÍTÓ ÖSSZETEVŐK

MOUSSE DE COTON
Krém Tusfürdő
Mesésen kényeztető, habzó krém tusfürdő
Ez a pH semleges, lágy, krémes hab finoman 
tisztítja a legérzékenyebb bőrt is. Lótusz olajat 
és a kemény víz szárító hatását semlegesítő 
gyapot olajat tartalmaz.
  megnyugtatja az érzékeny bőrt
 kisimítja és bársonyosan puhává varázsolja 

  a bőrt

GOMMAGE FACILE
Fiatalító Testradír és Tusfürdő
Hámlasztó bőrradír és tusfürdő luffa rostokkal
Könnyed lépésben egyesíti a hámlasztást 
és a tisztítást, hogy bőre selyem puhaságú 
legyen. A luffa rostok finoman eltávolítják 
az egyenetlenségeket és az elhalt sejteket, 
megújítva és puhává varázsolva a bőrt.
   a luffa rostok segítségével alaposan 
hámlaszt
   gyorsan és könnyedén leöblíthető
  tisztítja és lágyítja a bőrt

man
olajat
ítő

okkal
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Jó közérzet és puhaság
minden nap
A testápolás is, akárcsak az arcápolás, a reggeli bőrápolás rituális, első lépéseivel kezdődik. A GUINOT 
lágyító testápoló termékei különleges aktív összetevőikben egyesítik a hatékonyságot, a wellness érzést 
és a felfrissítő zuhanyzást, vagy fürdést.

HYDRAZONE CORPS
 Hidratáló Testápoló
Az argán olaj különleges hatásával
Dús hatóanyagú, ugyanakkor könnyű 
állagú testápoló, amely finoman táplálja 
és nyugtatja a bőrt; megfelelő minden 
bőrtípushoz beleértve a száraz bőrt is.
   hidratálja* és bársonyosan puhává 
varázsolja a bőrt
   fürdés, zuhanyzás, vagy úszás után 
lágyítja a bőrt

Jó közérzet és puhaság

*Hám felső rétegében



Nyomelemek és 
esszenciális olajok
Az ásványi anyag komplex (magnézium, 
réz, cink) biztosítja a sejtek 
energizáláshoz és revitalizálásához 
nélkülözhetetlen elemeket, ugyanakkor 
stimulálja a sejt metabolizmust és 
megújulást. A stimuláló, tonizáló narancs, 
mandarin és citrom esszenciális olajok 
biztosítják a wellness érzést és a 
felhőtlen nyugalmat.

Mangó és guajáva kivonat
Az A-provitaminban, B, C, E- vitamin-
okban és ásványi anyagokban gazdag 
mangó kivonat élteti, tonizálja és 
ásványi anyagokkal tölti fel, míg a 
B1 és B3-vitaminban gazdag guajáva 
kivonat stimulálja, hidratálja és lágyítja 
a bőrt.

Természetes selyem kivonat
A esszenciális zsírsavakban gazdag selyem 
kivonat táplálja, lágyítja, bársonyos 
tapintásúvá varázsolja a bőrfelszínt.

FRISSÍTŐ ÉS REVITALIZÁLÓ ÖSSZETEVŐK

TROPIC TONIC
Trópusi Energizáló Tusfürdő
Energizáló Tusfürdő Zselé
Vibráló narancs színével és elragadó, stimuláló 
trópusi illatával életre kelti az érzékeket 
és energiával tölti fel a bőrt.
 tisztítja a bőrt és a hajat
   mangó kivonattal revitalizál

HUILE SATINÉE
Száraz Testolaj Selyem Kivonattal
Selymes puhaság a bőrnek
Lágyító, regeneráló száraz testolaj száraz, dehidratált 
vagy fakó bőrre. Táplálja a legszárazabb területeket 
beleértve a könyököket és a térdeket is.
   lágyítja a bőrt
   kényeztet és megnyugtat
   megfiatalítja a bőrt és visszaadja rugalmasságát
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BIEN VIVRE
Frissítő Testpermet
Frissítő és energizáló testpermet
A BIEN VIVRE illatosítja, energizálja, felfrissíti
a bőrt, igazi energiaforrást biztosítva 
a testnek. 
   az esszenciális olajok energizálnak és revitalizálnak
   a nyomelemek feszesítik és serkentik 
az elasztikus rostok szintézisét
   a dezodorhatás egész nap frissen tartja a bőrt



Bulbaïne®
 Ez a szabadalmaztatott növényi 
és tengeri eredetű komplex meghosz-
szabbítja a szőrtelenítés kellemes 
hatásait, fokozva hatékonyságát 
és az Ön kényelem érzetét.

 EPILÁLÁS UTÁNI BŐRÁPOLÁS

   59%-al lassítja a szőr növekedését

  50%-al csökkenti a szálak átmérőjét

   halványabbá teszi a szőrszálákat, így 
azok kevésbé láthatók

Otthoni...

EPIL CONFORT CORPS
Szőr Növekedést Késleltető, 
Nyugtató Krém
Tovább tartó simaság
A Bulbainnal® dúsított nyugtató, 
szőrtelenítő zselé hosszú ideig simán 
tartja a bőrt. A szőr lassabban nő 
vissza, finomabb és lágyabb lesz.
   lelassítja a szőr növekedését
   megkönnyíti a szőrtelenítést

DÉO CRÈME EPIL CONFORT
 Szőr Növekedést Késleltető Krémdezodor
 Ez a 2 az 1-ben termék egyszerre nyújtja 
egy dezodor védelmét és tartósan gátolja 
a szőrnövekedést.
   szabályozza az izzadást és semlegesíti 

   a testszagot
   lelassítja a szőr növekedését

EPIL CONFORT VISAGE
Szőr Növekedést Késleltető, Nyugtató 
Krém Arcra
Szabályozza az arcon található szőrök 
növekedését
Az arc érzékeny területeire (ajkak körüli 
terület és szemöldök) kifejlesztett zselé 
nyugtat, hidratál* és meghosszabbítja 
a szőrtelenítés kellemes hatásait.
 lelassítja a szőr növekedését 

és lágyítja a szőrszálakat
  tartósan tisztává és kisimulttá 
varázsolja a bőrt 

DÉO COMPACT EPIL CONFORT
Szőr Növekedést Késleltető Dezodor
Szőrnövekedést gátló dezodor
Ez a 2 az 1-ben termék egyszerre nyújtja 
egy dezodor védelmét és tartósan gátolja 
a szőrnövekedést. 
 szabályozza az izzadást és semlegesíti 

  a testszagot
   lelassítja a szőr növekedését
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* A hámréteg felső részét

A szőrszál hosszúsága két hét után*
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 Kontroll terület

 Bulbaïne® teszt terület

 Szőrtelenítés
 1 héttel utánna

 2 héttel utánna

idő

BULBAINE® megtámadja a szőrszálakat

a gyökerénél a törzs mentén
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Szőrtelenítés utáni készítmények

A Bulbaine® tartalmú EPIL CONFORT olyan gyantázás utáni bőrápoló készítmény család, amely finomítja 
és lágyítja a szőrt, miközben lelassítja annak növekedését. Így a bőr tovább marad lágy és sima. 
A szőrtelenítés könnyebb, kényelmesebb és ritkábban van rá szükség. A válogatott aktív összetevőkkel 
dúsított EPIL CONFORT kezelésekkel - amelyek a legérzékenyebb bőr igényeinek is megfelelnek- mindig 
a lehető legszebbnek fogja érezni magát.

A szőrtelenítés utáni, hosszan tartó selymes puhaságért

Kizárólag szépségszalonban
használt termék

SÉRUM EPIL CONFORT
 Szőr Növekedést Késleltető 
Szérum
Azonnali szőrnövekedés gátló hatás
Ezt a szérumot az Ön GUINOT 
kozmetikusa alkalmazza közvetlenül 
a gyantázás után.
 mélyen fejti ki hatását, így  

  gátolva a szőr növekedését
   nyugtat és csökkenti 

  a bőrpírt és az irritációt


