Co na jakou pleť – přehledný tahák KONBINACÍ přípravků - 9 let praxe v tabulce  - verze 2017

Do 25 let nebo když je hluboko do kapsy – normální (téměř neexistuje) až SUCHÁ PLEŤ
Suchá pleť

Mycí
krém

BE – řada Botanical Effects
PB – pokladová báze
Bez větších problémů

Se smíšenou zónou ve tvaru T
(čelo, nos, brada)
Když se jede na hory či na pláž
a pleť potřebuje ochranný
faktor
Šupiny

TW – řada Time Wise
CP – řada Clear & Proof
NHG – Nemastný hydratační gel
Advanced – regenerační krém s intenzivním hydratačním účinkem
ExtraZK – Extra zvláčňující noční krém
TW 3v1
CP uhlíková
BE
BE hydratační krém s SPF 30 – na noc
Nemastný hydr. gel (NHG)
Advanced (po 20 roce klidně i TW krém
nebo v zimě Intenzivní
na suchou)
hydratační krém (IHK)
TW 3V1
CP uhlíková
BE
BE hydratační krém s SPF 30 – na noc
NHG nebo v zimě IHK
Advanced (po 20 roce klidně i TW krém
na suchou)
CP čist.gel
CP uhlíková
BE
CP hydratační gel
NHG nebo v zimě IHK
(po 20 roce i TW na smíšenou pleť)
TW 3v1
CP uhlíková
BE
BE hydratační krém s SPF 30 – na noc
NHG nebo v zimě IHK
Advanced (po 20 roce klidně i TW krém
na suchou s SPF 30)
TW 3 v 1
TW gelová
TW
Advanced nebo IHK
NHG nebo ExtraZK

Extrémně suchá pleť

TW 3 v 1

TW gelová

TW

-

IHK

ExtraZK

Citlivá pleť
(klientka říká, že ji všechno
štípe a má strach zkoušet)

TW 3v1

-

-

-

Advanced
nanést na půlku obličeje a na druhou
IHK – vyzkoušejte, v čem se bude cítit lépe

-

CP

CP uhlíková

TW

Naneste lokálně CP sérum na čištění
pórů, na to CP lokální krém na akné +
zakrémujte pomocí Advanced nebo IHK

-

TW 3v1

CP uhlíková

TW

Advanced nebo IHK

NHG

Spíš nabídněte CC krém než make-up. Je lehčí
a docílíte více sexy efektu.
Rozjasňující PB
1)
Na noc možná maska z ExtraZK
Rozjasňující PB
Všechny přípravky zkoušet postupně!
Doma: Začít s krémem, když 2 dny OK, přidat
mycí krém atd. Tak se rychle vyloučí, co
nesedí. Po 14 dnech používání postupně
přidávat další výrobky (tonik, maska, séra…)
Rozjasňující PB
Zvýšený pitný režim 3 neperlivé vody denně a
jaterní dieta! Vyloučit mléčné výrobky,
čokoládu, bílou mouku …co nejvíc to jde.
Rozjasňující PB

TW 3v1

-

-

Advanced nebo IHK

-

Rozjasňující PB

TW 3v1

-

-

Se smíšenou zónou ve tvaru I
(střed čela, nos, brada)

Alergická, atopický exém,
lupénka
S akné

Těhotná nebo když klientka
nepoužívala nic nebo jen vodu
a mýdlo 
Po antibiotikách nebo používá
silné léky
Citlivá s hodně popraskanými
cévkami

Maska

Tonik

Hloubko
vá péče
(séra)

Krém

Nadstandardní hydratace
pleti

Advanced nebo IHK
Pod krém dejte na jednu polovinu
obličeje pro vyzkoušení ještě Sérum na
minimalizaci pórů (tj. 2. krok z Mikro.Abr)
Nezapomeň samozřejmě na TW oční krém proti stárnutí očí, oční masku, péči o rty a další přípravky! Pozn.: Všechna séra se VŽDY NANÁŠÍ POD KRÉM!!!

Podkladová báze

IHK – Intenzivní hydratační krém
Rozjasňující PB

Rozjasňující PB

Matující PB
Fixační gel pod make-up s SPF 15
+ Rozjasňující PB

Rozjasňující PB
Po vypotřebování jednoho balení hojivého
séra (aplikovat ráno i večer pod krém) přejít
na regenerační duo a další přípravky.

Ať se Vám daří a skutečně POMÁHÁTE SVÝM ZÁKAZNICÍM! Ke kráse vede cesta, takže si vždyi hned domluvte další hodinku krásy s regenerací a kontrolou pleti Vaší zákaznice!
Vaše Daniela Němčáková, nez. FESD Mary Kay, 2017

Co na jakou pleť – přehledný tahák KONBINACÍ přípravků - 9 let praxe v tabulce  - verze 2017

Nad 25 let – normální (téměř neexistuje) - suchá pleť
Suchá pleť

Mycí
krém

BE – řada Botanical Effects
PB – pokladová báze
Bez větších problémů
TW 3 v 1
Se smíšenou zónou ve
tvaru I
Se smíšenou zónou ve
tvaru T

Maska

Tonik

Krém

Nadstandardní
hydratace pleti

Podkladová báze

TW – řada Time Wise
CP – řada Clear & Proof
NHG – Nemastný hydratační gel
IHK – Intenzivní hydratační krém
Advanced – regenerační krém s intenzivním hydratačním účinkem
ExtraZK – Extra zvláčňující noční krém
TW gel.
TW
Regenerační duo + Mikroderm. braze
TW na suchou
NHG nebo v zimě IHK
Rozjasňující PB

TW 3 v 1

TW gel.

TW

TW
gelová

TW

Šupiny

TW 3 v 1
na
smíšenou
pleť
TW 3v1

TW
gelová

Extrémně suchá pleť

TW3v1

Citlivá pleť
(klientka říká, že ji
všechno štípe a má strach
zkoušet)
Alergická, atopický exém,
lupénka
S akné

Když klientka nepoužívala
nic nebo jen vodu a mýdlo
nebo je po antibiotikách
nebo používá silné léky
nebo je těhotná
Citlivá s hodně
popraskanými cévkami

Hloubková péče (séra)

Regenerační duo
Mikrodermální abraze
Regenerační duo
Mikrodermální abraze

TW na suchou

NHG nebo v zimě IHK

Rozjasňující PB

TW na
smíšenou
nebo NHG

NHG

Matující PB

TW

Regenerační duo
Mikrodermální abraze

Advanced nebo
IHK

Spíš nabídněte CC krém než make-up. Je lehčí a docílíte více sexy
efektu.

TW
gelová

TW

Regenerační duo
Mikrodermální abraze

Advanced ev.
IHK

Může se na to dát
ještě Nemastný
hydratační gel
IHK nebo ExtraZK

TW 3 v 1

TW
gelová

TW

Regenerační duo*
(nezkoušet hned, ale nejdřív za týden)

ExtraZK

CP čistící
gel

CP
uhlíková

TW

Naneste lokálně CP sérum na čištění
pórů, na to pak CP lokální krém na
akné + pak zakrémujte pomocí
Advanced nebo IHK
Regenerační duo dejte, až se zhojí akné
Regenerační duo*
(nezkoušet hned, ale nejdřív za týden)

Advanced
nanést na půlku
obličeje a na
druhou
IHK– vyzkoušet
pocit
TW na suchou
nebo IHK

Rozjasňující PB
Všechny přípravky zkoušet postupně!
Doma: Začít s krémem, když 2 dny OK, přidat mycí krém atd. Tak se
rychle vyloučí, co nesedí
Po 14 dnech používání postupně přidávat další výrobky (tonik,
maska, séra…)
Rozjasňující PB

TW
3v1
na
suchou

--

TW

NHG nebo v zimě IHK

Rozjasňující PB Na noc možná maska z EXTRA ZK

Zvýšený pitný režim 3 neperlivé vody denně a jaterní dieta! Vyloučit
mléčné výrobky, čokoládu, bílou mouku …co nejvíc
Advanced nebo
IHK

IHK nebo NHG

Rozjasňující PB
U těch, kdo mají léky nebo antibiotika – pozor na detoxikační reakci.
Když nastane – hodně pít (3l neperlivé vody denně a mazat dál!!!
Vydržet! Důležitý je dobrý klientský servis!

TW
Sérum pro minimalizaci pórů
Advanced nebo
Rozjasňující PB Všechny přípravky zkoušet postupně! Doma: Po
3v1
(tj. krok 2 z mikrodermální obraze)
IHK
vypotřebování jednoho balení hojivého séra (aplikovat ráno i večer
na
pod krém) přejít na regenerační duo a další přípravky. NE
suchou
mikrodermálku!
Zralá pleť nad 45 let bez
TW
TW
TW
TW Repair liftingové sérum
TW Repair –
IHK nebo NHG
Rozjasňující PB … Pečujte i o dekolt! TW krém na dekolt a ruce s SPF
větších problémů
Repair
gelová
duo den - noc
15TW tělové zpevňující mléko
 Na zralou pleť nabídni taky liftingové Regenerační sérum „C“ – aplikuje se 2 x denně jako první sérum. Třikrát zmáčknutí pumpičky je dávka na jedno nanešení! Je to zázrak!!! Zabraňuje v pleti rozpadu kolagenu!
Nezapomeň samozřejmě na TW zpevňující oční krém a Regenerační sérum na oči a další oční přípravky! Všechna séra se VŽDY NANÁŠÍ POD KRÉM!!!

Ať se Vám daří a skutečně POMÁHÁTE SVÝM ZÁKAZNICÍM! Ke kráse vede cesta, takže si vždyi hned domluvte další hodinku krásy s regenerací a kontrolou pleti Vaší zákaznice!
Vaše Daniela Němčáková, nez. FESD Mary Kay, 2017

Co na jakou pleť – přehledný tahák KONBINACÍ přípravků - 9 let praxe v tabulce  - verze 2017

Do 25 let nebo když je hluboko do kapsy – smíšená a mastná pleť
Smíšená pleť
(tj. na obličeji je větší procentuální podíl
mastnější pleti)
BE – řada Botanical Effects
PB – pokladová báze

Mycí
krém

Maska

Tonik

Hloubková péče
(séra)

Krém

TW – řada Time Wise
CP – řada Clear & Proof
Advanced – regenerační krém s intenzivním hydratačním účinkem

Bez větších problémů
se smíšenou zónou I nebo T

CP gel

CP
uhlík.

BE

-

Když se jede na hory či na pláž a pleť potřebuje
ochranný faktor
Extrémně mastný střed a suché tváře až do
šupin

CP gel

BE

-

TW

-

Citlivá pleť
(klientka říká, že ji všechno štípe a má strach
zkoušet)

CP gel

CP
uhlík.
CP
uhlík.
na
střed,
na
tváře
TW
gelová
-

-

S akné

CP gel

CP uhlík

TW

Když klientka nepoužívala nic nebo jen vodu a
mýdlo
Těhotná
Po antibiotikách nebo používá silné léky, nebo
je kuřačka

CP gel

TW
uhlík.

TW

CP gel

TW
uhlík.

-

CP gel

Nadstandardní
hydratace pleti

NHG – Nemastný hydratační gel
ExtraZK – Extra zvláčňující noční krém

Podkladová báze

IHK – Intenzivní hydratační krém

CP nemastný hydratační
krém nebo NHG
(po 20. roce klidně i TW
krém na smíšenou pleť)
CP nemastný hydratační
krém nebo NHG
Na mastnou zónu použít
Nemastný hydratační gel
a na suché partie
Advanced nebo IHK

NHG

Matující PB

NHG

Fixační gel pod make-u s SPF 15, Matující PB

-

Spíš nabídněte CC krém než make-up. Je lehčí a docílíte více
sexy efektu.

-

NHG
(po 20. roce klidně i TW
krém na smíšenou pleť)

-

CP sérum na akné
na to lokální krém
na akné

CP nemastný hydratační
krém

dle potřeby NHG

NHG
(po 20. roce klidně i TW
krém na smíšenou pleť)
NHG
(po 20. roce klidně i TW
krém na smíšenou pleť)

-

Matující PB
Všechny přípravky zkoušet postupně!
Doma: Začít s krémem, když 2 dny OK, přidat mycí krém atd.
Tak se rychle vyloučí, co nesedí
Po týdnu používání postupně přidávat další výrobky (tonik,
maska, séra…)
Matující PB
Ukaž taky korektory!
Zvýšený pitný režim 3 neperlivé vody denně a jaterní dieta!
Vyloučit mléčné výrobky, čokoládu, bílou mouku …co nejvíc
to jde. Nepít bublinkové nápoje.
Matující PB

-

-

Matující PB
Ukaž taky Matující krém

TIP: Smíšené a mastné pleti trápí také nadměrný lesk a větší póry! Proto ukaž taky Fixační gel pod make-up s SPF 15, Matující krém, Ubrousky pohlcující mastnotu,
Transparentní pudr, Mikrodermální sadu (pokud není otevřené akné)
 Nezapomeň samozřejmě na TW oční krém proti stárnutí očí, oční masku, péči o rty a další přípravky! Pozn.: Všechna séra se VŽDY NANÁŠÍ POD KRÉM!!!

Ať se Vám daří a skutečně POMÁHÁTE SVÝM ZÁKAZNICÍM! Ke kráse vede cesta, takže si vždyi hned domluvte další hodinku krásy s regenerací a kontrolou pleti Vaší zákaznice!
Vaše Daniela Němčáková, nez. FESD Mary Kay, 2017

Co na jakou pleť – přehledný tahák KONBINACÍ přípravků - 9 let praxe v tabulce  - verze 2017

Nad 25 let – smíšená až mastná pleť
Smíšená pleť
(tj. na obličeji je větší procentuální podíl
mastnější pleti)
BE – řada Botanical Effects
PB – pokladová báze

Mycí
krém

Maska

Tonik

Hloubková péče (séra)

TW – řada Time Wise
CP – řada Clear & Proof
Advanced – regenerační krém s intenzivním hydratačním účinkem

Bez větších problémů
Se smíšenou zónou ve tvaru T nebo I
Když se jede na hory či na pláž a pleť potřebuje
ochranný faktor

Extrémně mastný střed a suché tváře až do
šupin

TW 3v 1
na
smíšenou
pleť
TW 3v 1
na
smíšenou
pleť
TW
3v1
na smíš.

Citlivá pleť
(klientka říká, že ji všechno štípe a má strach
zkoušet)

TW 3v 1
na
smíšenou
pleť

S akné

CP gel

Krém

NHG – Nemastný hydratační gel
ExtraZK – Extra zvláčňující noční krém

Nadstanda Podkladová báze
rdní
hydratace
pleti
IHK – Intenzivní hydratační krém

TW gelová

TW

Regenerační duo
Mikrodermální abraze

TW na smíšenou

NHG

Matující PB

TW gelová

TW

Regenerační duo
Mikrodermální abraze

TW na smíšenou

NHG

Fixační gel pod make-up s SPF 15 + Matující PB

CP uhlíková
na střed, na
tváře TW
gelová
-

TW

Regenerační duo
mikrodermální abraze

NHG

Spíš nabídněte CC krém než make-up. Je lehčí a
docílíte více sexy efektu.

-

Regenerační duo*
(nezkoušet hned, ale nejdřív
za týden)

Na mastnou zónu použít
Nemastný hydratační gel a
na suché partie Advanced
+ ExtraZK
TW na smíšenou a na
druhou půlku obličeje
nanést NHG.

NHG

CP uhlíková

TW

sérum na akné na to lokální
krém na akné

TW na smíšenou

NHG

Matující PB
Všechny přípravky zkoušet postupně!
Doma: Začít s krémem, když 2 dny OK, přidat mycí
krém atd. Tak se rychle vyloučí, co nesedí
Po 14 dnech používání postupně přidávat další
výrobky (tonik, maska, séra…)
Matující PB - Ukaž taky korektory!

NHG

Zvýšený pitný režim 3 neperlivé vody denně a
jaterní dieta! Vyloučit mléčné výrobky, čokoládu,
bílou mouku …co nejvíc to jde. Nepít bublinkové
nápoje.
Matující PB

Regenerační duo

 Po antibiotikách nebo používá silné léky
 Kuřačka
 Těhotná
 Když klientka nepoužívala nic nebo jen vodu

TW 3v 1
na
smíšenou
pleť

CP uhlík

TW

Regenerační duo*
(nezkoušet hned, ale nejdřív
za týden)

TW na smíšenou a na
druhou půlku obličeje
nanést NHG

Doma: Začít s krémem, když 2 dny OK, přidat mycí
krém atd. Tak se rychle vyloučí, co nesedí
a mýdlo
Po týdnu používání postupně přidávat další
výrobky (tonik, maska, séra…)
Doporuč zvýšený pitný režim! Může být detox.
reakce! – pokud nastane, mazat dál a pít min 3 l
neperlivé vody denně!
Na zralou pleť nabídni taky liftingové Regenerační sérum „C“ – aplikuje se 2 x denně jako první sérum. Třikrát zmáčknutí pumpičky je dávka na jedno nanesení! Je to zázrak!!! Zabraňuje v pleti rozpadu
kolagenu! Nezapomeň samozřejmě na TW zpevňující oční krém a Regenerační sérum na oči a další oční přípravky! Všechna séra se VŽDY NANÁŠÍ POD KRÉM!!!

Ať se Vám daří a skutečně POMÁHÁTE SVÝM ZÁKAZNICÍM! Ke kráse vede cesta, takže si vždyi hned domluvte další hodinku krásy s regenerací a kontrolou pleti Vaší zákaznice!
Vaše Daniela Němčáková, nez. FESD Mary Kay, 2017

