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Reportáž
Payot AKADEMIE

Víkendový pobyt pro výherkyně PERFORM LIFT
v Paříži. Součástí pobytu byla také návštěva
světoznámých lázní Les Bains de Léa Paris

Top produkt
Perform Lift Roll-on

V tomto výrobku se potkala ta správná alchymie
kosmetických účinků,
atraktivního
vzhledu, parfemace a textury a inovativní aplikace zpevňující emulze na krční
partie. To všechno z něj
dělá jeden z nejprodávanějších artiklů PAYOT
poslední doby.

Payot je francouzská kosmetická značka věrná svému mottu “Beauty in Motion” – krása v pohybu.
Z mnoha novinek a změn loňského rok
stojí za krátké ohlednutí hlavně premiéra nové řady pro zralou pleť PERFORM LIFT. Představila se na úžasných
prezentacích s našimi partnery v Bratislavě, Brně a Praze. Více než 200 hostů
se tak mohlo setkat se Slovenskou tváří značky, skvělou Soňou Müllerovou,
olympioničkou Kateřinou Neumanovou a světlým bodem program v Praze
bylo i vystoupení módní guru Františky
Čížkové.

Novinky
Cold Cream Conditions Extremes SPF30, 50 ml

Důležitá položka nabídky cílené péče řady Dr PAYOT SOLUTION se představuje
v novém provedení. Ochranný krém do extrémních klimatických podmínek jako
je déšť, vítr, suchý vzduch, velké výkyvy teplot, mráz nebo sníh nyní obsahuje
ochranný faktor SPF30. Výsledkem je dokonale hydratovaná a chráněná pokožka
na dovolené na moři, na pláži nebo v horách.
Cold Cream Conditions Extremes používá olympionička
v běhu na lyžích, Kateřina Neumannová

CC Expert SPF 50+ 40 ml

Hydratace, povrchová reparace, korektor k zakrývání nedokonalostí
pleti a vysoká ochrana před sluncem – to vše v jednom multifunkčním výrobku, který se stal hitem. Zákaznice si cení především přirozeného barevného odstínu, který se přizpůsobí jakéhokoliv tónu pleti.

Sun Sensi

Nic v nás nevyvolá představu prázdnin a dovolených, otevřených pláží a cest za dobrodružstvím lépe než vůně opalovacích krémů. Atraktivní řada PAYOT SUN SENSI letos nabízí 3 novinky v bezpečné, spolehlivé a příjemné péči na slunce:

Anti-Aging Protective Oil SPF 50+, 125 ml

Ochranný tělový a vlasový olej pro citlivou pleť s uklidňujícími a hydratačními účinky. Obsahuje vysoký ochranný faktor SPF50+.

Anti-Aging Protective Fluid SPF 20, 50 ml

Ochranný pleťový fluid pro citlivou pleť s uklidňujícími a hydratačními účinky. Obsahuje
ochranný faktor SPF20.

After Sun Face&Body 125 ml

Uklidňující poopalovací krém na pleť a tělo. Pleť je dokonale hydratovaná. Antioxidanty chrání pokožku před vysoušením. V praktické tubě.

Tělová řada Body Performance

V nové barvě modrozeleného smaragdu se představují inovované výrobky jediné tělové řady PAYOT:

Slim Ultra Performance, 100 ml

Zeštíhlující olej, který aktivuje mikrocirkulaci čímž napomáhá odstranit zadrženou
vodu a eliminovat toxiny. Zlepšuje pružnost pokožky.

Celluli Ultra Performance, 200 ml

Svěží emulze oživující produkci kolagenu a vyhlazuje pokožku. Odstraňuje efekt pomerančové kůry. Napomáhá v eliminaci strií.

Sculpt Ultra Performance, 200 ml

Remodelační krém zpevňuje kontury těla, obnovuje produkci kolagenu a zlepšuje pružnost pokožky.

Fresh Ultra Performance, 200 ml

Relaxační, chladivý gel na nohy a chodidla. Působí protizánětlivě, stimuluje mikrocirkulaci, osvěžuje a eliminuje pocit těžkých
nohou.

Élixir Jeunesse, 30 ml

Rodinu koncentrovaných pleťových sér doplňuje nový revitalizační anti-age Élixir Jeunesse: chrání
buňky před škodlivými útoky volných radikálů, podporuje regeneraci buněk a zachování jejich
dlouhověkosti a vitality. V tkáních působí na obnovení jejich mladistvých vlastností: redukce vrásek,
zpevnění, dodání zářivosti a sjednocenosti pokožky. Jeho velkou předností je možnost kombinace
s jakýmkoliv krémem.
Celá skupina Élixirů nyní v novém balení: s mechanickým dávkovačem*.
* nové balení uváděno na trh postupně.

NOVÁ ZÁŘIVÁ PLEŤ!

+48% HYDRATACE

Prokázané účinky až 8 hodin*

* korneometriký test. Měřeno po
4 h, 6 h a 8 h po aplikaci
MY PAYOT BRUME ÉCLAT

Celý trik je v rozzářené pokožce! Zdravě vypadající, zářící svěží energií a probuzená po
ubíjející šedi zimních dnů!
Chcete barvu, svěžest a chcete jí na mávnutí kouzelného proutku!

Červen 2015

Payot doplňuje svou revitalizační řadu
•o
 dva “skin-up” výrobky na pomezí péče o pleť a dekorativní kosmetiky
pro dokonalou pleť bez make-upu
• 1 nový prostředek pro dobrý pocit a podporu péče!
MY PAYOT SUPER BASE nezbytný podkladový přípravek s vitamíny A, C & E
MY PAYOT ÉCLAT DU REGARD rozjasňující korekční štěteček pro oživení očí
MY PAYOT BRUME ÉCLAT hydratační mlha bez alkoholu se sílou superovoce.
Vytváří ochranný film proti znečištěnému ovzduší, nelepí, lehká vzdušná parfemace, kyselina hyaluronová.

PROFESIONÁLNÍ PÉČE V KABINĚ
1. polovina roku 2015 přináší řadu novinek v péči o pleť obličeje a těla.
Masque Sensi Solution 5 ks v balení

Nová profesionální maska pro citlivou pleť. Zklidňuje a posiluje poškozenou pokožku.
Kozmetické ošetrenie pokožky tela
špeciálne vyvinuté pre potreby vašich zákazníčok: efektívne a odborné

PAYOT SOINS SUBLIMANTES

Zrodil sa úplne nový trend ošetrenia na rok 2015: kombinácia relaxácie, ošetrenia pokožky tela a telových masáží pod taktovkou kozmetických salónov

Know-how a mnohoročné skúsenosti Laboratórií Payot
umožnili vytvoriť ucelený program ošetrenia tela s dôrazom na detail, efektivitu, senzorialitu a výsledky pre nezabudnuteľný zážitok. Rozmanité typy ošetrenia pokožky celého tela uspokoja potreby i veľmi náročných zákazníčok:
zoštíhlenie
spevnenie
hydratácia
celulitída
peeling celého tela
odľahčenie pocitu ťažkých nôh
4 rôzne telové masáže (pozn. nie je nutné žiadnych
predchádzajúcich skúseností s masážami tela).
Š pecifické profesionálne výrobky ošetrujúce pokožku tela:
samozahrievacie telové zábaly ľahko odstrániteľné
mokrými uterákmi
peelingy, ktoré nie je potrebné zmývať v sprche
masážne suché oleje vyživujúce pokožku bez
nepríjemného umasteného efektu

Nové techniky předvádíme na specializovaných seminářích, na které se můžete přihlásit.
Víc informací na stránkách

www.skoleni.payot.cz

PODPORA PRODEJE

DÁRKY K NÁKUPU

1. Dárková sada Hydra24 Creme 50 ml +
balzám na rty Hydra24 Levres a odličovací mléko Lait Démaquillant Fraicheur
30 ml.

pro sezónu jaro / léto 215 jsme
pro Vás připravili dárky pro Vás
a Vaše klienty. Získat můžete třeba
dárky k opalovací péči s sebou na
pláž nebo letní kosmetické taštičky
a velké tašky. O konkrétních podmínkách se informujte u své obchodní zástupkyně.

2. Dárková sada ELIXIR SET sérum Élixir
Jeunesse 30 ml (kapátko) + denní krém
Techni Liss Active 50 ml

Vítáme do rodiny kosmetických
salónů PAYOT:

Studio VIVIEN – Levice

ŠIWA Hair Design – Bratislava

rezervační systém na školení
Od 1. 1. 2015 na stránkách skoleni.payot.cz
naleznete nový systém pro rezervaci účasti
na školení Payot. Proč rezervační systém online? Chceme vám ušetřit čas při komunikaci
s obchodním zástupcem a následné ověřování volných termínů. V tomto systému ihned vidíte, jaké termíny jsou k dispozici a pohodlně
si tak můžete vybrat termín, který vám nejvíce
vyhovuje. V případě, že si na školení objednáte
zboží za min. 10.000 Kč, bude vám poplatek za
školení vrácen.
Rezervace účasti na školení je velmi jednoduchá:
1. Z volíte si vhodné školení z nabídky
v kalendáři.
2. V
 případě volného místa vyplníte všechna
pole vč. kontrolní otázky.
3. Kliknete na Rezervovat.
4. Provedete platbu dle instrukcí.
5. P
 o přijetí platby obdržíte e-mail s potvrzením
termínu a dokladem o zaplacení.

Grandhotel Pupp – Karlovy Vary

ANALYZÁTOR PLETI

Další novinkou pro rok 2015 je diagnostický přístroj
Payot, který provádí kompletní analýzu pleti s následným
doporučením vhodného přípravku pro váš aktuální stav
a typ pleti. Měření probíhá několika způsoby. Po vyplnění krátkého dotazníku, přístroj pořídí dvě fotografie obličeje, přičemž provede vizuální analýzu. Dalším krokem
v diagnostice je zjištění hydratace a pružnosti pokožky
pomocí sondy. Za pomocí speciálních diagnostických
proužků a mikroskopické kamery zjistíme obsah mazu
v pokožce. Na závěr testování obdržíte výsledky měření
spolu s doporučením produktů Payot, vhodných pro vaši
pleť.
Od jara 2015 pro vás běží
akce „Diagnostika Pleti“, kdy
ve vašich salonech Payot budeme provádět diagnostiku
pleti ZDARMA.
Více informací o této akci naleznete na našich webových
stránkách www.payot.cz.
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