POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na školení
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření
a derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek
Datum:
Čas:		
Místo: 		

16. 1. 2019 (středa)
9.30-16.00 h (teorie, praktická část, diskuze)
Revolution Hair s. r. o., Belnická 653, 252 42 Jesenice

Cena školení je 4 000 Kč (pro nové klienty). Vratná záloha na školení
1 000 Kč/osoba.
Certifikát = účast na školení, nákup setu nezbytného pro práci s GREEN
PEEL®.
Účast na celodenním školení bez certifikace je 1 000 Kč.
Pro klienty firmy s VIP smlouvou nad 50 000 Kč/rok je cena školení
2 000 Kč. Částka je splatná na účet firmy 43-9910380277/0100 nebo
do rukou obchodní zástupkyně. Celá částka za školení je vratná
okamžitě s objednávkou základního setu GREEN PEEL®.
V případě recertifikace je školení zdarma.

J

iž více než 60 let pracuje Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik pro krásu. Tato rodinná
společnost jedná s ohledem na skutečné hodnoty a tradici. Klade důraz na invenci
a zodpovědnost, přičemž se snaží činit to nejlepší pro své zákazníky po celém světě. Skutečné
novinky, jako např. první „BB krém“ - Blemish Balm - nebo GREEN PEEL® bylinné peelingové
ošetření, udělaly ze společnosti jednu z nejvíce chtěných celosvětových značek - jak mezi
profesionály, tak mezi zákazníky.
Řada v péči o pleť derma.cosmetics nabízí kompletní řadu high-tech výrobků pro různé typy pleti
a pro boj s různými problémy. Všechny produkty byly vytvořeny dermatologicky a jsou velmi účinné.
Mnohé výrobky derma.cosmetics jsou skutečnými inovátory a nacházejí se zde dokonce i mistři ve
svém oboru jako např. Blemish Balm - nyní populární jako BB krém - který vynalezla právě značka Dr.
med. Christine Schrammek.

Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio
dermatoložka/alergoložka
a expertka na anti-aging

Cílem inovativní a na míru šité péče o pleť je pomoci obnovit zdraví a krásu pokožky. Prevence problémů s pletí a její ochrana jsou stejně důležité ve vývoji produktů derma.cosmetics jako hledání
řešení pro širokou škálu nejrůznějších problémů s pletí. „Dermatologie se setkává s kosmetikou“
je základní filozofií této produktové řady. Nejnovější poznatky z medicíny se snoubí s obzvláště
kvalitními aktivními složkami, které jsou obsaženy ve všech výrobcích.
Výsledek: derma.cosmetics, dermatologicky testovaná pleťová řada s jedinečnou schopností řešit
problémy s pletí. Ucelená a jasně strukturovaná řada pleťových výrobků je koncipována způsobem,
díky němuž vyhovuje širokému spektru ošetřovacích potřeb.

Síla medicínské krásy.
www.dr-schrammek.cz

J

iž před 60 lety začala využívat kosmetička Christine Schrammek účinky prvních bylinných
peelingů proti nejrůznějším problémům s pletí. A když před více než 20 lety převzala její dcera,
kožní lékařka a alergoložka Dr. med. Christine Schrammek-Drusio vedení rodinného podniku, bylo
bylinné peelingové ošetření vědecky podloženo a spektrum ošetření metodou GREEN PEEL®
rozšířeno.
Toto jedinečné spojení mezi dermatologií a kosmetikou vedlo z dermatologického hlediska
k efektivnímu vývoji profesionálních ošetření i pečujících výrobků: vznikla řada derma.cosmetics
Dr. med. Christine Schrammek.
Jedná se o první tzv. lékařskou značku. Nejnovější poznatky z medicínské praxe byly propojeny
s kvalitativně hodnotnými účinnými látkami. Pro odborníky. Od kožní lékařky.
Dnes pracuje jen v Německu přes 2 200 kosmetických instititů s GREEN PEEL® bylinným
peelingovým ošetřením a pečující řadou derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek.
Značka je mezinárodně známá a vysoce uznávaná. Ve více než 52 zemích světa je GREEN PEEL®
bylinné peelingové ošetření vč. produktových řad velmi úspěšné a čím dál tím více využívané.

Síla přírodní krásy.
www.originalgreenpeel.cz
Nečistá pleť

Sluncem poškozená pleť
Před ošetřením

Po ošetření

Před ošetřením
Výhradní distributor: Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice,
Česká republika
Telefon: 775 775 140
E-mail: schrammek@revolutionhair.cz
Web: www.dr-schrammek.cz
www.originalgreenpeel.cz
Najdete nás
na facebooku
dr.schrammek.kosmetik.cz
greenpeel.cz

Pro ošetření pokožky obličeje i těla!
Strie

Před ošetřením

Silný peeling

Po ošetření
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