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AGELESS

VITAL C

Hatékony terméksor az öregedés jeleinek
megelőzésére és kezelésére.

Száraz / dehidratált, érzékeny és rozáceára
hajlamos bőrre.

ORMEDIC®

CLEAR CELL

A legtisztább bio összetevőket kombinálja az
orvosi hatékonysággal a maximális, klinikai
eredmények érdekében.

Kimagaslóan hatékony terméksor, mely az akne
ellen harcol, csökkenti a gyulladást, szabályozza
a faggyútermelést és tisztítja a bőrt.

the MAX

PREVENTION +

A maximális korrigálás, megelőzés és táplálás
céljára fejlesztve.

Széles spektrumú UVA/UVB fényvédelmet
biztosító hidratálók evolúciója.

BODY SPA

ILUMA

Az egészséges, átfogó jó közérzet
biztosítására.

Kiemelkedően hatékony terméksor a bőr
világosítására és ragyogásának elérésére.

AGELESS LASHES

I CONCEAL

Teltebb, hosszabb és egészségesebb
szempillák.

Ragyogást kölcsönző, könnyű és vízálló
alapozó, mely egyszerre fed és gyógyít.

O2 LIFT

I PEEL - I ENHANCE

Luxus spa kezelés, mely hámlaszt, ragyogóvá
varázsolja a bőrt és oxigenizál.

Emelje bőrének egészségét új szintre ezekkel az
egyszerű, ámde hatékony kémiai peelingekkel és
kezelésekkel.
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LEGYEN BÜSZKE.
LEGYEN RÉSZESE.
SEGÍTSEN.

TÖKÉLETESBŐR

Alapítvány

A Tökéletesbőr Alapítvány évente két alkalommal egy-egy
kiválasztott szervezetnek ajánlja fel decemberi és áprilisi
bevételének 1%-át.
Szabó Magda szavait követve célunk szépségipari tevékenységünkből eredően, hogy segítő kezet nyújtsunk olyanoknak, akik esztétikai problémával küzdenek, betegségük
külsejüket is megviselte és nyomott hagyott rajta.
"Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi,
hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi,
hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is."

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A KÖRNYEZETÜNKÉNT
Vezetőink környezettudatosak

Az IMAGE bőrápolás az alábbiak mellé tette le szavazatát:

A petrolkémiai
anyagokat kerüljük:

Fosszilis tüzelőanyagokról
növényi összetevőkre váltunk:

Csökkentjük a szennyezést:

Parabénmentes termékek,
természetes tartósító anyagok

Növényi és szója alapú tintát
használunk a nyomtatott
marketing és csomagoló
anyagokon

Újrahasznosítható csomagolás

Nem használunk mesterséges
színezékeket, illatanyagot és
festéket

Nem tesztelünk állatokon:

Minimális csomagolás
Biológiai úton lebomló
csomagoló anyagok

Klinikai tesztek humán alanyokon
Összetevőink növényi eredetűek

Ismerje meg az Image Skincare partnerség előnyeit
és feltételeit, csatlakozzon
hozzánk
Mindig jó csapathoz tartozni

1

4

IMAGE BASIC PARTNER

IMAGE STATION PARTNER

2

IMAGE PREMIUM PARTNER

3

IMAGE ELITE PARTNER

Tűzzön ki célt!
Készítsen tervet!
Kezdjen el rajta dolgozni!
Ragadja meg a lehetőséget!
Érje el a célját!

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1.MEGRENDELÉS:

E-mailben (sales@beautywood.hu)
Telefonon (+36706189421)
Webshopon (www.bwmarketing.hu)
keresztül történik, pontos termék megnevezéssel. Kérjük megjelölni a kiszerelést is (lakossági, kabin vagy minta).
Webshopon keresztül történő vásárlás esetén -1% kedvezményt biztosítunk! Kérjük, használja a MEGJEGYZÉS opciót,
amelyben meg tudja jelölni a kiszállítás pontos módját (személyes átvétel vagy postázás) illetve idejét.
Az egész ország területén ingyenes a kiszállítás bruttó 100.000.- Ft feletti vásárlás esetén!
Bruttó 100.000.- Ft alatt 1499.- Ft szállítási költséget számítunk fel!
Minimális rendelési érték NINCS, azonban bruttó 25.400.- Ft alatti vásárlás esetén bruttó 1000.-Ft kezelési költséget
számítunk fel.
A megrendelés megváltoztatására kizárólag az áru összekészítéséig van lehetőség. Becsomagolt árut nem bontunk fel,
így az ezután történő módosítás új rendelésnek minősül.

2.SZÁLLÍTÁS:

A kedd estig leadott rendeléseket, csütörtöki napon adjuk fel. A GLS szállítmányozó céggel dolgozunk, így másnap,
pénteken az Ön címén van az áru. Ettől eltérő szállítási idő is előfordulhat különleges esetekben, ekkor kérjük, hogy
telefonon egyeztessen velünk. Budapest területén motoros futárszolgálattal is megoldjuk a házhozszállítás, azonban
ennek költsége a vevőt terheli.

3.REKLAMÁCIÓ:

Irodánkban átvett vagy kiszállított termékek épségét és darabszámát kérjük, hogy átvételkor ellenőrizze, mert
továbbiakban reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

BEAUTYWOOD
MARKETING MANAGEMENT RENDSZER
A rendszert szakmai Partnereink részére fejlesztettük ki, hogy ezáltal hatékonyabbá
tegyük a termékek megrendelési folyamatát, segítsük a területi marketinget, a
központtal való kapcsolattartást!

JELENTKEZÉS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKRE

IMAGE SKINCARE TERMÉKEK MEGRENDELÉSE
WEBSHOPON KERESZTÜL

Amennyiben szeretne csatlakozni rendszerünkhöz,
kérjük vegye fel a kapcsolatot területi képviselőjével!
IMAGE SKINCARE MARKETING
DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

WWW.BWMARKETING.HU
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