Hand SPA
revoluční prostředek pro salony krásy, SPA, wellness centra,
kadeřnické salony a studia zaměřené na péči o nehty

Technologie pro zdraví a krásu
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Motivace
V dnešní době každý věnuje péči obličeji a
postavě podstupováním dlouhodobých a
nákladných procedur. Také nehty jsou velký
business, ale co ruce? Chytří lidé říkají, že
„ruce jsou oknem do duše…“ Pohledem na
ruce bychom měli porozumět chování těch, se
kterými komunikujeme. Takže ruce jsou
jakýmsi druhem prezentace, ačkoli jsme ještě
ani nepromluvili.

Hand SPA
Přístroj nové technologie, která Vám pomůže nabídnout klientům účinnou péči
pro zdravý a mladistvý vzhledu rukou, s hladkou a vypnutou kůží bez vrásek

Přístroj Hand SPA kombinuje 3 druhy terapií:
•Ozonoterapie
•Fototerapie
•Vodní kyslíková masáž

Vybavení Hand SPA
 Přístroj udržuje teplotu vody a ohřívá ji
 Tryska v přístroji Hand SPA mísí vodu s kyslíkem, má masážní účinky, které
výtečně působí na relaxaci rukou
 Hand Spa je vybaven 3 různými LED elektroluminiscenčními diodami se 3
různými barvami pro fototerapii (červená, modrá, zelená)
 Červená: stimuluje krevní oběh, nervový systém, metabolismus, zdokonaluje
buněčnou aktivitu, tvorbu kolagenu, vyhlazuje vrásky
 Modrá: ideální pro citlivou, suchou kůži, proti plísním, ošetří i lehké
spáleniny, podpora nehtů.
 Zelená: protizánětlivý efekt, vhodná pro problematickou kůži (ekzematickou)
 Vodní sensor odhalí nedostatečné množství vody v nádrži
 Speciální zařízení produkuje dostatečné množství ozónu, jeho působením
kůže na rukou zvláční a zesametoví. Má výborné dezinfekční a detoxifikační
účinky.
 Hand Spa se výborně hodí jako přenosné mobilní umyvadlo s ozonovou
dezinfekcí

Ošetření přístrojem Hand SPA

 Ošetření trvá přibližně 15 minut – 20 minut
 Na začátku se doporučuje 6 ošetření 1x týdně, po tomto cyklu stačí 1x
měsíčně

 Vložíme ruku do ozonové lázně s vybranou fototerapií vhodnou pro daný typ
kůže na dobu 3-5 min. Potom ruku vyndáme, osušíme a použijeme jemný
balzám po ošetření, kterým masírujeme ruku cca 5-7 min.
 To samé uděláme s druhou rukou

Foto před a po ošetření

Kalkulace přístroje Hand SPA
 1 Hand SPA

15 125,-Kč včetně DPH

 Zisk z 90 zákazníků

18 000,-Kč

(ošetření á 200,-Kč)
 Zisk

18 000 – 15 125 = 2 875,-Kč
 90 zákazníků ošetříte za cca 5 měsíců, tedy za 5 měsíců je
přístroj splacen
 Náklad na 1 klienta
 Cena za 1 ošetření

 Zisk z 1 ošetření

0 Kč
200 Kč
200 Kč

