
ינג 'טיפול פרימיום אנטי אייג



לעור  , ביחד עם המודעות ההולכת וגוברת לגופנו, ינג הינו מושג שחדר לתודעתנו בשנים האחרונות'אנטי אייג•

.לתזונה שלנו ולסביבה בה אנו חיים, הפנים שלנו

בלאי .ינג משמעו עיכוב תהליכי ההזדקנות הטבעיים של העור ומניעת בלאי במערכות החיים בגופנו'אנטי אייג

זה משפיע ישירות על תוחלת החיים ועל התפקוד השוטף של גופנו וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהזדקנות מואצת  

, פיגמנטים וכתמים המופיעים בעור, התקמטות מואצת של העור, של העור ושל איברים אחרים בגוף

של כל הנשים הוא הדחייה והטיפול בסימני הגיל  1הדאגה מספר , כיום•

(  Penn Schoen Berland survey conducted on 2,000 consumers)נשים 2000במחקר שנעשה על •

:התקבלו הנתונים הבאים

56%מהנשים טוענות שהן מודאגות מהופעה של סימני הגיל

70%ינג בבית באופן קבוע'מהנשים משתמשות במוצרי טיפוח אנטי איג

58%מהנשים חושבות על ביצוע טיפולים אסתטיים על מנת לדחות את סימני הגיל

:פ נתונים אלו חשוב כי המכון "ע•

ינג  'יציג מגוון רחב של מוצרי מכירה אנטי איג

ינג יהוו חלק גבוה יותר משאר מוצרי המכירה'ידאג כי מוצרי המכירה האנטי איג

 חשוב לבצע דיאגנוזה ושאלון(consultation )  לכל לקוחה הנכנסת למכון על מנת להציג לה את פתרונות גינו

לדחייה ולטיפול בסימני הגיל

:גינו מציע לכל הנשים פתרון שלם לטיפול ודחיית סימני הגיל ואלטרנטיבה לטיפולים אסתטיים•

כל מוצר מותאם באופן אישי לכל לקוחה–ינג בבית 'מגוון מוצרי טיפוח אנטי איג.

ינג במכון לתוצאות מידיות ולאורך זמן'מגוון טיפולי אנטי איג.

ינג בתחום הקוסמטיקה המקצועית'בטיפולי ומוצרי אנטי אייג1' ידוע בכל העולם כי גינו מס

ANTI AGINGכמה עובדות...



ינג במכון'גינו פריז מציגה מגוון רחב של טיפולי אנטי איג
ינג  'איג-אנטי: של גינו פריז 1המומחיות מס 

Sérum Gel Anti-rides

(Anti-wrinkle gel serum)

חדש 
טיפול פרימיום למחיקת סימני הגיל 
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טיפול ליפטוזום למיצוק ומתיחה 

טיפול הידרדרמי עם היוניזציה הכפולה ינג 'אנטי אייג" הייטק"טיפול 



קמטי הבעה ,קמטים עמוקים 

קמטים מעל השפה  

וקמטי הבעה

קמטי מניפה  / קמטוטים וקמטים סביב העיניים 

:  קהל היעד

עור חסר חיים, רפיון, קמטים עמוקים, קמטוטים: נשים אשר מעוניינות לתקן ולטפל בכל סימני הגיל       ,

.ופיגמנטציה / מיובש / עור יבש 

לכל סוג ומצב עור ובכל גיל

 במהלך דיאטה/ לאחר / לפני

  לקוחות אשר מעוניינות לדחות  את הצורך בפרוצדורות כירורגיות

  לשימור ולשיקום מרקם העור  -לאחר פרוצדורות כירורגיות

הפתרון האידיאלי 

חוסר אלסטיות ורפיון העור  



חידוש תאים מיצוק ומילוי קמטים עור רענן ,הבהרת העור 
עם גוון אחיד 

Face Mask Active Pro-Collagen
Regenerating Anti-Aging Serum 

Anti-Aging Facial Massage
Active Pro-Collagen 

Face Mask

Dermabrasion Exfoliating Cream
Regenerating Anti-Aging Serum 

טיפול

דקות טפול50



ינג מושלמות'פעולות מתקנות לתוצאות אנטי אייג4

Dermabrasion Exfoliating Cream 
פעולה מכאנית להסרת תאים מתים 

ידני " מיקרודרמבריישן"עם פילינג 

Regenerating Anti-Aging Serum 
הידוע " הלונג וי"טהור וקומפלקס Cשל ויטמין החדרה 

Anti-Aging Facial Massage 
ממצק וממלא קמטים עם חומצה האילרונית עיסוי

בטכניקת עיסוי ייחודית מבית גינו פריז 

Anti-Aging Radiance-Boosting Face Mask
להחייאת העור  עם אפקט מיני ליפט מיידי " סומום' איג"מסכת

דקות טיפול50



Dermabrasion Exfoliating Cream

ל"מ5

הפילינג מכיל שני סוגי גרגירים בריכוז ובדחיסות גבוהה הפועלים להסרת תאים בשכבת העור העליונה  

.המיקרודרמבריישיןכמו בשיטת 

הינה שיטה מכאנית להסרת תאים מתים בשכבת העור העליונה התופסת  המיקרודרמבריישןפעולת 

.  מקום מכובד בתחום הקוסמטיקה

.  אך ללא המכשורהמיקרודרמבריישןגינו פריז פיתחה פילינג הדומה בתוצאותיו לשיטת 

!כל הסוד הוא בכמות ובריכוז גרגירי הפילינג

:חומרים פעילים

Dual micro-beads
:המיקרודרמבריישןשני סוגי גרגירים בריכוז ובדחיסות גבוהה מאוד לפעילות פילינג מכאנית הדומה בתוצאותיה לפעולת 

Shea microbeads–הזרעים של האגוז עשירים בטריגליצרידים  . תמצית אגוז השיאה  הגדל באפריקהגרגירים מ

.הם מחליקים ומרכים את שכבת העור העליונה. וחומצות שומן חיוניות 

Polytilen- הינם גרגירים דקים העושים פילינג מכאני על פני שטח העור פוליטילאןגרגירי.

.הם עדינים ולא פוצעים או פוגעים בעור

 חומרים פעלים משלימים

Almond oil & Liposkin–מכילים חומצות שומן להזנה עמוקה והחלקת העור לאחר פעולת הפילינג.

היא רכה  , בנקודת המסה הקרובה לטמפרטורת הגוף. היא חמאה צמחית המופקת מפרי וזרעי שמן הדקלליפוסטקין

.  היא עשירה בחומצות שומן ולכן ידועה גם בתכונותיה המזינות. וקיימת בשימוש רב  במוצריי קוסמטיקה, וקרמית

וכתוצאה מכך מונע  . ההידרוליפידיתהחמאה יוצרת שכבת שומן על העור ובכך עוזרת בבניה מחדש של השכבה 

.התנדפות מים ומניעת יובש בעור

.ולכן הוא בעל פעילות של הזנה וריכוך העורובטוקופרוליםאולאיתעשיר בחומצות שומן כמו חומצה שמן שקדים מתוק 

.לשימוש על עור יבש להגברת התוצאות 

דק יש לבצע את הפילינג על עור לח/במידה והעור רגיש

דקות 3יש לעסות את הפילינג 

ידנית  להסרת שכבת העור העליונה" מיקרודרמבריישן"פעולת : מטרה

1. Dermabrasion
Exfoliating Cream

2. Regenerating
Anti-Aging Serum  

3. Anti-Aging 
Facial Massage 

4. Anti-Aging 
Radiance-Boosting 

Face Mask

דקות5–1שלב 



Age Summum Face Serum

של סרום לונג וי  " מ10

טהורCגרם ויטמין 1+  

גינו פיתחה פורמולה מרוכזת המגיע בשני שלבים להמרצת וחידוש התאים וסיבים אלסטיים

Cשני השלבים מעורבבים יחד מייד לפני המריחה על מנת למנוע התחמצנות של הוויטמין 

:חומרם פעילים

( Cellulare Nutritional Medium) קומפלקס הלונג וי מכיל את 1שלב 

מרכיבם  56הוא כולל  . קומפלקס זה חיוני והכרחי בחיי העור. לחידוש ושיקום תאים

.ביולוגיים כולם חיוניים להתחדשות התאים

:הקומפלקס כולל

 ,Alanine, Arginine, Aspartic acid, Glutamic acid, Cysteinn, Glutamine: חומצות אמינו

Histidine, Hydroxproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, 

Serine, Threonine, Tryptophane, Tyrosinr, Valine
 ,ascorbic acid (c), biotine (h), calcium panthothnete (b5), folic acid (b): ויטמינים

menadione (k3), niacin(pp or b3) and niacinamide, pyridoxal hci (b6), riboflavine(b2), 

tocopherol acetate (e), thiamine hci (b1), vitamin a acetate, and comparable to 

vitamins: inositol (b) and para- amino benzoic acid (bx).   
 ,guanine, thymine,adenine, adenosine, phsphate (or amp): חומרים פעילים ביולוגיים

adenosine trisphsphate (or atp), cholesterol, glucose, ribose, deoxyribose, glutathion, 
xanthine, hypoxantine,uracil,dna and rna.

 ,magnesium sulphate, potassium chloride:חומרים פעילים נוספים הנדרשים לחיי התאים

calcium chloride, sodium phsphate, sodium chloride, anhydrous sodium phosphate 

and sodium acetate.

המגיע בשקית אטומה ללא אוויר ולכן הוויטמין הוא באיכות  טהור  Cאבקת  ויטמין גרם של 1מכיל 2שלב 

.הגבוהה ביותר 

.י לכידת רדיקאלים חופשיים ומונע את התפתחותם"מגן על העור וממבראנת התאים ע-

.י פעולה אנזימטית"ממריץ יצירת סיבי קולגן ע-

.י איזון אנזים הטירוזינז"עבעל אפקט הבהרה -

.מכיל באופן טבעי חומצות ולכן פועל כמחדש תאים טבעי ומעניק לעור גוון אחיד וזוהר-

הבהרה וחידוש תאים: מטרה 

2. Regenerating
Anti-Aging Serum  

1. Dermabrasion
Exfoliating Cream

3. Anti-Aging 
Facial Massage 

4. Anti-Aging 
Radiance-Boosting 

Face Mask

דקות5: 2שלב 

http://www.google.fr/url?url=http://extremelongevity.net/2012/03/21/vitamin-c-reduces-cellular-senescence/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DFlSVIvSDsPgaoCWgcgJ&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNGOrbp7as5YqGVJvTn7VcNp6qQuOg
http://www.google.fr/url?url=http://extremelongevity.net/2012/03/21/vitamin-c-reduces-cellular-senescence/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DFlSVIvSDsPgaoCWgcgJ&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNGOrbp7as5YqGVJvTn7VcNp6qQuOg


Age Summum Facial Massage

ל"מ12שפורפת 

סרום עיסוי מרוכז בחומרים פעילים למיצוק ומילוי מקמטים  

מולקולה קטנה היאלורוניתחומצה 

,יכולה לחדור לתוך הדרמיס1,000,000-נמוך ממולקולריבמשטח מולקולריתהיאלורוניתחומצה 

למלא את הקמטים וללחח את העור  

.הינה חלק חשוב בדרמיס ובעלת יכולת גבוהה של ספיחת מים דרך פעולה של ספוג ביולוגיהיאלורוניתחומצה 

בה נעשה שימוש בסרום מגיעה בצורה של קפסולה אטומה אשר חודרת לקמטים וקמטוטים וכאשר היא  היאולורוניתהחומצה 

.אותם באופן הנראה לעין" מחליקה"ממלאת את הקמטים ובכך , באה במגע עם מים בעור היא מתפשטת 

היא יכולה להיקשר למספר רב של  . יכולת אדירה של מיום תודות לפעילות ההידרופילית שבההיאלורוניתבנוסף לחומצה 

.   מולקולות מים ולפעול כמו ספוג ביולוגי

.חידוש ושיקום תאים –Cellular Nutritional Medium-וי  הלונגקומפלקס 

מרכיבם ביולוגיים56הוא כולל  . קומפלקס זה חיוני והכרחי בחיי העור

.כולם חיוניים לחיים ולהתחדשות של התאים

:הקומפלקס כולל

Alanine, Arginine, Aspartic acid, Glutamic: חומצות אמינו acid, Cysteinn, Glutamine, Histidine, 

Hydroxproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine

Tryptophane, Tyrosinr, Valine
ascorbic acid (c), biotine: ויטמינים (h), calcium panthothnete (b5), folic acid (b), menadione

(k3), niacin(pp or b3) and niacinamide, pyridoxal hci (b6), riboflavine(b2), tocopherol acetate 

(e), thiamine hci (b1), vitamin a acetate, and comparable to vitamins: inositol (b) and para-

amino benzoic acid (bx).   
guanine, thymine,adenine, adenosine, phsphate: חומרים פעילים ביולוגיים (or amp), adenosine 

trisphsphate (or atp), cholesterol, glucose, ribose, deoxyribose, glutathion, xanthine, 

hypoxantine,uracil,dna and rna.

 magnesium sulphate, potassium chloride, calcium:חומרים פעילים נוספים הנדרשים לחיי התאים

chloride, sodium phsphate, sodium chloride, anhydrous sodium phosphate and sodium acetate.

מיצוק ומילוי קמטים: מטרה 

3. Anti-Aging 
Facial Massage

1. Dermabrasion
Exfoliating Cream

2. Regenerating
Anti-Aging Serum  

4. Anti-Aging 
Radiance-Boosting 

Face Mask

דקות10: 3שלב 



Age Summum Facial Massage

ל"מ12שפורפרת של 

Pro-Oxygen

.לתיקון נזקי הגיל והגנה רחבת טווח על העורוטאוריןפפטידיםהמכיל קומפלקס , נשא חמצן יעיל

.מיידיתמעדן קמטוטים ומעניק תחושת נינוחות , מפחית נפיחות וצללים כהים

 Pro, מזרים חמצן לתאים וממריץ את חילוף החומרים במיטוכונדריה. חומר פעיל טבעי המופק מתמצית תירס

Oxygen"י התאים ועוזר לייצר "ע" נלכדATP(מולקולות אנרגיה.)

Biopeptide

palmitic-)פלמטיקמורכבים מחומצה  acid בגלל הנוכחות  .הפפטידיםאשר הורכבה על גבי (סוג של חומצת שומן

לחדור אליו באופן אופטימאלי ולבצע  ,יכולים להקשר טוב יותר עם העורהפפטידים(פלמטיקחומצה )של שרשרת זו

:מספר תפקידים

.המרצת ייצור סיבי קולגן תוך שמירה וריפוי קולגן קיים

.מילוי תפקיד חשוב בתהליך השחזור וההחלמה של מבנה הרקמות

.שיפור האלסטיות והפחתת קמטים,חיזוק העור

Hydrolysed DNA
D.N.A חומצה אוDesoxyribonucleic ,נמצאת בתאים של כל גוף חי ובעלת מספר פעולת חשובות:

.של חלבוניםביוסינתזה. 1

.  יכולת ריפוי וחידוש תאים. 2

.ATPמקור לאנרגיה ליצירת מולקולות . 3

. אשר המושכים ואוגרים כמות גדולה של מים hydrophilicפעולה חזקה של ליחוח מאחר ומכילה ריכוז גבוה של . 4

עוזר בתיקון הרקמות מנזקי הסביבה וממלא  . המקורי ומופק מחיטהDNA-הדומות לDNAגינו פריז פיתחו מולקולות 

מקור לאנרגיה לתאים  . מחזיר את כל היסודות להם זקוקים התאים להתחדש ולהתפתח. מחדש את מאגרי הלחות

מכיל ריכוז גבוה של מים (. המקור העיקרי לאנרגיה לתאים)ATPמאחר ומכיל פוספט המשמש להמרצת יצירת 

.עשיר במיםהידרוליפידיויוצרים מעטה הקרטיןהחודרים לשכבת 

מיצוק ומילוי קמטים: מטרה 

3. Anti-Aging 
Facial Massage

1. Dermabrasion
Exfoliating Cream

2. Regenerating
Anti-Aging Serum  

4. Anti-Aging 
Radiance-Boosting 

Face Mask

דקות10: 3שלב 

חומרים פעילים : המשך 



מסכה אישית  

ל  "מ19-ספוגה ב

חומר פעיל 

מסכה ייחודית המותאמת לתווי הפנים והצוואר במרקם ומבנה  

ייחודי המגביר את החדירה של החומרים הפעילים ומעניקה אפקט  

מיני ליפט מיידי וגוון עור אחיד זוהר ורענן

חומרים פעילים

Stabilised Vitamin C
.  מצוי בפירות טריים וירקות וחיוני לפעילות תקינה של מערכות העורC (ascorbic acid )ויטמין 

:מספר פעילותCלוויטמין 

.י לכידת רדיקאלים חופשיים ומניעת התפתחותם"מגן על העור וממברנת התאים ע-

.י פעולה אנזימטית"ממריץ יצירת סיבי קולגן ע-

.י איזון אנזים הטירוזינז"בעל אפקט הבהרה ע-

.מכיל באופן טבעי חומצות ולכן פועל כמחדש תאים טבעי ומעניק לעור גוון אחיד וזוהר-

Hyaluronic Acid with high molecular weight
.המתיישבת באפידרמיסkda1000-חומצה היאלורונית במשקל מולקולארי גדול מ

חומצה היאלורונית הינה חלק חשוב בדרמיס ובעלת יכולת גבוהה של ספיחת מים דרך פעולה של ספוג 

החומצה ההיאלורונית מגיעה בצורה של קפסולה אטומה אשר חודרת לקמטים וקמטוטים  . ביולוגי

אותם באופן  " מחליקה"ממלאת את הקמטים ובכך, וכאשר היא באה במגע עם מים בעור היא מתפשטת

.הנראה לעין
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אפקט מיני ליפט המעניק לעור זוהר וגוון אחיד  : מטרהדקות 410שלב 

Age summum Face Mask

http://www.google.fr/url?url=http://extremelongevity.net/2012/03/21/vitamin-c-reduces-cellular-senescence/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DFlSVIvSDsPgaoCWgcgJ&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNGOrbp7as5YqGVJvTn7VcNp6qQuOg
http://www.google.fr/url?url=http://extremelongevity.net/2012/03/21/vitamin-c-reduces-cellular-senescence/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DFlSVIvSDsPgaoCWgcgJ&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNGOrbp7as5YqGVJvTn7VcNp6qQuOg


Age Summum Face Mask

מסכה אישית  

ל  "מ19-ספוגה ב

חומר פעיל 

אפקט מיני ליפט זוהר וגוון אחיד לעור: מטרה

:  חומרים פעילים 

Pro-Collagen

והאלסטיןמגביר את ייצור הקולגן 

.אלסטיןואנטיקולגןאנטילפעילותהודות,האנזיםשלנפילהנגדפועלוהאלסטיןהקולגןסיביעלמגן

.הספיגה בחזרה של זרחןלעיכובגורם האחראי הינו ככל הנראה בעיכוב, תפקידו של חלבון זה

. Dynalift.
דורה הינו  סוג של(. סוג של דגן)חומר פעיל המופק מדורה -פטנט רשום של גינו פריז 

חיטה, אורז, דורה הינו הדגן החמישי החשוב בעולם אחרי תירס. דגן אשר מיועד למזון

י "מולקולה זו  יוצרת מיצוק ע. בגינו עשו שימוש בחומר פעיל זה מאחר והוא עשיר בסוכרים. ושעורה

.יצירת קרום על פני שטח העור לאפקט מיני ליפט

.Hydroctyte complex
זהו פיתוח בלעדי של מעבדות גינו  . קומפלקס אינטנסיבי הפועל כמו מאגר מים מתמשך לתאי העור

:המוביל מים ללב התאים עם שילוב של מולקולות הפועלות ברמות שונות בעור

Trimethylglycine–  חומצת אמינו אשר משחררות מים בעת הצורך ולכן שומרות על איזון מים

.בתאים

Hyaluronic acid היא מולקולת הנוטה לחבור ,טבעי ברקמות החיבור של העורבאופונמצאת

.למולקולות דומות לה וליצור מבנה אטומי גדול המסוגל לספוח אליו כמות אדירה של מים 

Glycosaminoglycanes-  מצוי בשכבות התחתונות של העור ובעל פעילות גבוהה של שחרור מים

.בעת הצורך

Lubragel , Pectin- יוצרים מעטה על פני שטח העור למניעת התנדפות מים.
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דקות 410שלב 



REGENERATING ANTI-AGING SERUM:

Cשפכי את הסרום לקערה והוסיפי את אבקת הוויטמין 1.

לא לשטוף–ערבבי היטב והחדירי היטב בכל איזור הפנים והצוואר 2.

הלקוחה יכולה להרגיש תחושת צריבה ואודם קל  3.

ANTI-AGING FACIAL MASSAGE:
המשיכי עם שאר הכמות עד להספגה מלאה   , בתנועות עיסוי של גינו פריז 3החדירי מחצית מהסרום מספר 1.

לא לשטוף

ANTI-AGING  RADIANCE-BOOSTING FACE MASK

הניחי את המסכת ישירות על הפנים והצוואר לעשר דקות1.

לא לשטוף–דקות הסירי את המסכה והחדירי את שאריות המסכה 10לאחר 2.

סיום טיפול

קרם לעיניים וקרם לונג וי לצוואר  , מירחי בתום הטיפול קרם לפנים

CONSULTATION  אבחון העור

הכנת העור

.הסירי איפור מאזור העיניים

.הסירי איפור מהפנים בעזרת תכשיר ניקוי בהתאם לסוג עור הלקוחה

.נגבי בממחטת נייר

המלצת מוצרי טיפוח לבית–מרשם 

DERMABRASION  EXFOLIGTING  CREAM:
במידה והעור רגיש עסי את הפילינג על עור  )הצוואר והמחשוף , עסי את הפילינג על עור יבש באזור הפנים1.

דקות  3כ ( לח

שטפי במים ונגבי בממחטת נייר2.

פרוטוקול

דקות50: זמן טיפול 



תנועות עיסוי אקסקלוסיביות לגינו פריז על מנת למצק ולמתוח את שרירי הרקמות15עיסוי גינו פריז הכולל 

על מנת לחזק את פעולת המיצוק של העיסוי  

בצעי כל תנועה מהחלק התחתון של הפנים כלפי מעלה

 Regenerating Anti Aging Serumבצעי את העיסוי עם מעט סרום 

בתום העיסוי בצעי עיסוי נוסף שלך עם כל הסרום הנותר

פעמים  4תנועות העיסוי של גינו פריז בצעי כל תנועה 15

מחשוף ובסיס הצוואר

1 2 3

בצעי לחיצות מתחלפות  

על הכתפיים
בצעי תנועות מחליקות באזור  

המחשוף ופנים הזרועות ביד אחת  

כאשר היד השנייה מחליקה בבסיס 

( 1)הצוואר 

בצעי לחיצות בבסיס הצוואר  

ולאחר מכן בצעי לחיצות  

occipitalבשריר ה 

סנטר ותווי הפנים

בצעי טכניקת עיסוי של  

צביטות מתחלפות 

פעמים  4תנועות מניפה 

בקווי הלסת

תנועות חלקות סביב קווי  

הלסת עם כף היד תוך 

תפיסת הסנטר והחלפת  

הידיים

4 5 6
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לחיים ועצמות הלחיים

7 8 9

בצעי תנועות תיפוף 

באזור שריר המסטר

בצעי תנועות מחליקות מבסיס האף  

על עצמות הלחיים לכיוון האוזניים  

עם האגרופים

בצעי צביטות הלוך באזור  

וחזרי  ( 1)קמטי הצחוק 

(2)בתנועות מחליקות 

שפתיים ועיניים

בצעי תנועות תפיחות  

עדינות בין הגבות

בצעי תנועות תפיחה  

עדינות באזור העפעף  

( 1)העליון לכיוון הרקות 

כ בצעי צביטות מתחת  "אח

וחזרי לנקודת  ( 2)לעין 

ההתחלה תוך שימוש  

בתנועות מחליקות

10 11 12

מצח

בצעי צביטות ותנועות 

מחליקות  על המצח  

.הלוך וחזור

בצעי תנועות  

מתחלפות ומחליקות  

בין הגבות

בצעי תנועות מחליקות  

התחילי  . על המצח

מאמצע המצח והמשיכי  

כלפי חוץ

13 14 15

תנועות צביטות  2בצעי 

כ תנועות  "ואח( 2ו 1)

מחליקות סביב השפתיים
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תוכנית טיפולית

טיפול במכון

טיפולים אחת לשבוע6

:סידרה א

מוצרי טיפוח בבית

SKINCARE CREAMS

RADIANCE SKINCARES

Age Logic 

Cellulaire

Time Logic 

Age Serum

Age 

Nutritive

Longue Vie

Cellulaire

Beauty 

Neuve

Masque 

Vital Antirides

Masque 

Eclat Lifting



AGE SUMMUMטיפולי מכון המשלבים מכשור וטיפול  10: ' סידרה ב

הידרה ליפט קצר-1שבוע 

סומום' וטיפול אייג

טיפול הידרה ליפט קצר-2שבוע 

טיפול הידרה ליפט  קצר  -3שבוע 

Age summumטיפול -4שבוע 
טיפול הידרה ליפט קצר -5שבוע 

טיפול הידרה ליפט קצר -6שבוע 

טיפול הידרה ליפט קצר -7שבוע 

סומום ' וטיפול אייג

השלמת מוצרי טיפוח בבית

Age Logic 

Cellulaire
Age 

Nutritive
Longue Vie

Cellulaire

Beaute 

Neuve

Time Logic 

Age Serum

Masque 

Vital Antirides

Masque 

Eclat Lifting



תוצאות

הפחתה ומילוי

קמטים עמוקים

וקמטוטים

מיצוק תווי הפנים מראה זוהר ורענן

עור בהיר יותר 
עם גוון אחיד



תוצאות מעבדות המחקר והפיתוח של גינו פריז

בעומק הקמטים49.4%טיפולים ירידה של 3לאחר •

במיצוק הרקמות42.6%טיפולים עליה של 3לאחר •
באלסטיות העור87.7%טיפולים עליה של 3לאחר •



Sujet MAM

לפני הטיפול לאחר טיפול ראשון

טיפול פרימיום לתיקון סימני הגיל



Sujet MAM

לפני אחרי טיפול ראשון 



Sujet MAM

לפני הטיפול טיפולים 2אחרי 



Sujet MAM

לפני טיפולים 3לאחר 



טיפולים 10-ערכת טיפול

ערכת קומפקטית 

טיפולים  10נוחה לשימוש הכוללת 

באריזה אישית

27 x 29 x 19 cm

10 x  

5ml tube
10 x   

10ml sachet + 1g

10 x 

12ml tube
10 x  

19ml Sachet



רול אפ/ כלים לשיווק                       פוסטר 



כלים לשיווק                          פלייר לצרכן  



VIPגלויה כלים לשיווק                           



e-Training

חדש בגינו פריז !!!
אפליקציה לצפייה בכל טיפולי פנים של 

LIVE -גינו פריז  ב

תהליך הטיפול מתחילתו ועד

סופו כולל פרוטוקול טיפול למכון

סרטון מוצרים והדרכה 

סרטון תדמיתי לשיווק נכון במכון  

!כי לעסק שלך מגיע הטוב ביותר 


