Tisztelt Partnerünk!
Szeretnénk Önt tájékoztatni egy korszakalkotó újdonságról, mely úgy gondoljuk,
megváltoztatja a beltéri napozás jövőjét.

A MagicTan mérnökei 12 millió dolláros fejlesztési költséggel létrehozták a
VersaSpaTM-t, a világ első, HVLP-n alapuló (high volume low pressure - nagy
mennyiség alacsony nyomáson) teljesen
automatikus, bőrkényeztető, barnító
rendszerét.

Látogassa meg a www.magictan.hu weboldalunkat, tekintse meg a termékekről
szóló videóanyagot, és töltse le PDF katalógusunkat.
Keményen dolgoztunk azon, hogy megoldást találjunk a korábbi berendezéseknél
használat során felmerült kényelmetlenségekre, apróbb hibák kijavítására. Láthatja a
videofilmen, és felsoroljuk Önnek a VersaSpa előnyeit, melyek fontosak az iparág és
az Ön üzlete szempontjából is:
1. A VersaSpa-ban HVLP levegőtovábbító rendszert alkalmazunk.
Nincs külső, nagy helyigényű kompresszor.
Nem okoz hidegérzetet, hatékonyabb, sokkal kisebb a ködképződés.

2. A VersaSpa nyitott kialakítású.
Az egyik oszlopba építettük be a kozmetikumtartályokat és a
permetezéshez szükséges számítógéppel vezérelt panelt, így teljesen
nyitott területen történik a barnítás. A videón láthatják, hogy a vendég
körül nincs szálló pára. Az „EZ-2BreatheTM” technológiának
köszönhetően nem kell visszatartani a levegőt. Ez újdonság a korábbi
gépekhez képest.
3. A VersaSpa automatikusan, a szórófejek segítségével megszárítja a vendéget
a különböző kezelések után.
4. A VersaSpa a vendég kívánsága szerint barnítja az egész testet, vagy csak az
arcot és lábat.
5. A VersaSpa jelentősen kevesebb barnító kozmetikumot használ.
1 tartály (3,5 l) 40-60 vendég barnítására elegendő. Az elhasznált
kozmetikum mennyisége függ a vendég magasságától és az igénybe
vett kezelések típusától.
Ez 60-70%-kal jobb hatékonyságot jelent a régebbi gépek
kozmetikumfogyasztásával összehasonlítva.
6. A VersaSpa a korábbiaknál sokkal jobb barnítási eredményt biztosít, különös
tekintettel a kéz, tenyér, talp területein. A továbbfejlesztett önbarnító
kozmetikum hatására még szebb és tartósabb lesz a barnulás.
7. A VersaSpa nem csupán egy barnító gép.
Ahogy a rendszer neve is mutatja, mely a „versatile” szóból ered, a
VersaSpa sokoldalú, továbbá automatikusan működő bőrkényeztető
rendszer.
Tudjuk, hogy a szalontulajdonosoknak nagyon fontos gépük
kihasználtsága, így a fejlesztésnél ezt is figyelembe vettük.
A VersaSpa:
- előkészíti a bőrt a PRIMER PREP PROTM kezeléssel (aloe vera és
zöldtea kivonatot tartalmazó kozmetikum) a barnításra,
-UV mentesen barnít, miközben ápolja a bőr felületét (anti-aging
hidratálást ad SYN-activeTM age-defying complex, liposzomal
antioxidánsok, polipeptidek felhasználásával),
-UV-maximizer bőrápolást nyújt (UV barnítást elősegítő bőrápolás
szoláriumozóknak)
-hidratáló spa kezeléssel kényeztet, mely a bőrfiatalítást segíti.
További új kozmetikumok kifejlesztésén is dolgozunk.

8. Az ár –érték arány ideális: Az új rendszer már megrendelhető. Az alábbi árak
EUR-ban értendőek, és nem tartalmazzák a szállítás, installálás, beüzemelés
költségeit. VersaSpaTM: 3 különböző kozmetikumot használ, melyeket egyben
és külön-külön is lehet használni. 21,900 euros+afa
Hatalmas visszhangja van az új gépnek mind az Egyesült Államokban mind itt
Európában, már sok megrendelést katunk. Célunk az, hogy a VersaSpa-t
megismertessük az egész világon: Jobb árral, hatékonyabb barnítással, kellemes
komfortérzettel a barnítás alatt, többfajta barnítási lehetőséggel és végül, de nem
utolsó sorban a vendégek felé alkalmazott alacsonyabb árakkal. Tervünk, hogy
szolgáltatásainkat ismertté tegyük és ezáltal több elégedett vendégünk legyen, ami
befektetésünket mielőbb megtéríti.
Biztos vagyok abban, hogy sok kérdés merül fel Önben a leírtakkal kapcsolatban.
További információkkal szívesen állunk rendelkezésére. Segítünk, és keményen
dolgozunk azon, hogy a MagicTan VersaSpa sikerét biztosítsuk.
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