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PRODERMA

Γνωριμία με τους ανθρώπους του κλάδου μας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ CHRYSALLIS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ CHRYSALLIS PRODERMA
Η εταιρεία Chrysallis Proderma ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την εισαγωγή προϊόντων περιποίησης
δέρματος υψηλών προδιαγραφών και αποδόσεων.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής και διανομής των προϊόντων
των εταιρειών ENVIRON® Skin Care & Jane Iredale – The Skin Care Makeup® στην Ελλάδα και την
Κύπρο.
Μια νέα σημαντική συνεργασία της Chrysallis Proderma είναι η συμφωνία με την εταιρεία Canfield
Imaging Systems για την εισαγωγή και διανομή προϊόντων λογισμικού απεικόνισης και εξειδικευμένων
διαγνωστικών φωτογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη Δερματολογία, Πλαστική
Χειρουργική και εν γένει αισθητική φροντίδα του δέρματος.
ENVIRON SKIN CARE Pty Ltd.
Η φιλοσοφία και οι αρχές τ ης ENVIRON SKIN CARE Pty Ltd.
Τα προϊόντα για την φροντίδα του δέρματος Environ είναι ειδικά σχεδιασμένα για
να βοηθήσουν το δέρμα να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές συνέπειες από τη
μόλυνση του περιβάλλοντος, την αυξανόμενη ηλιακή ακτινοβολία, τη φτωχή
διατροφή, το άγχος και το σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Το δέρμα χάνει τις
απαραίτητες βιταμίνες λόγω των παραπάνω παραγόντων με αποτέλεσμα την
επιτάχυνση της διαδικασίας γήρανσης.
Ο διεθνούς φήμης πλαστικός χειρουργός και ερευνητής Dr. Des Fernandes
καινοτόμησε δημιουργώντας πρωτοποριακά καλλυντικά προϊόντα
(cosmeceuticals) καθημερινής περιποίησης αλλά και προϊόντα για θεραπείες, που
βασίζονται στην πλέον σύγχρονη επιστημονική γνώση της φυσιολογίας του
δέρματος και αποκαθιστούν επαρκώς και αποτελεσματικά τις χαμένες βιταμίνες
του. Συνδυάζουν βιταμίνη Α (εστέρες), ρετινόλη και βιταμίνη C με ένα ευρύτατο
φάσμα αντιοξειδωτικών και δίνουν άμεσα αποτελέσματα αντιγήρανσης,
ανάπλασης, σύσφιξης και διατήρησης του νεανικού δέρματος.
Στ όχος τ ης Environ:
Στόχος της Environ είναι να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων
στην περιποίηση του δέρματος προσφέροντας την καλύτερη δυνατή προστασία στο δέρμα για να αντιμετωπίσει τις
αντίξοες συνθήκες ζωής του 21ου αιώνα.
Οι Αρχές τ ης Environ:
• Τα προϊόντα Environ παρασκευάζονται και συσκευάζονται μόνο στις ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, σε
αυστηρά εργαστηριακές συνθήκες αποστειρωμένου περιβάλλοντος, με ειδικό φωτισμό και σε κενό αέρος, βάσει της
πλέον προηγμένης τεχνολογίας για την αποτελεσματική προστασία των βιταμινών που περιέχουν.
• Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους, τα προϊόντα δοκιμάζονται σε εκτενείς κλινικές
έρευνες και υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους ποιότητας από την επιστημονική ομάδα της Environ, καθώς και από
διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια (Swiss Vitamin Institute στην Ελβετία, Department of Health στην Ιαπωνία, το
Poisons Information Bureau στη Γερμανία κ.α).
• Συσκευάζονται σε dispenser κενού αέρος για την απόλυτη προστασία των ενεργών βιταμινών και την αποφυγή της
έκθεσής τους στον αέρα και το φως.
• Είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.
· Δοκιμάζονται μόνο σε εθελοντές, ποτέ σε ζώα.
· Είναι υπο-αλλεργικά και μη φαγεσωρογόνα.
• Δεν περιέχουν χημικές χρωστικές ουσίες, άρωμα και στα περισσότερα προϊόντα
δεν χρησιμοποιούνται συντηρητικά κατά την παρασκευή τους.
• Έχουν ημερομηνίες λήξης, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των
ενεργών συστατικών τους.
• Έχουν εξασφαλίσει την πιστοποίηση SVI( Swiss Vitamin Institute), διάκριση που
καθιστά την Environ, για ακόμη μια φορά, πρωτοπόρο στην παγκόσμια
βιομηχανία καλλυντικών, με προϊόντα εγγυημένης ποιότητας και αποτελεσμάτων.
JANE IREDALE - T he Skin Care Makeup®
T ο μακιγιάζ Επαναπροσδιορίζετ αι
Η Jane Iredale (Iredale Mineral Cosmetics) ,είναι μια πλήρης σειρά μακιγιάζ,
βασισμένη σε ορυκτά μέταλλα, που ωφελεί το δέρμα χωρίς προσθήκη υλικών
γεμίσματος, όπως το ταλκ, χωρίς ορυκτά έλαια και χωρίς καθόλου συνθετικές
χρωστικές FD&C.
Ένα μακιγιάζ που τα προϊόντα του δεν είναι φαγεσωρογόνα, δεν περιέχουν
παράγωγα πετρελαίου και συνθετικά συντηρητικά και αρώματα, δεν κλείνουν
τους πόρους, δεν διατηρούν βακτήρια.
Είναι υποαλλεργικά, αντιφλεγμονώδη, ανθεκτικά στο νερό και προσφέρουν θεαματική, ανάλαφρη κάλυψη και άμεση,
σταθερή αντηλιακή προστασία με φυσικά, αντανακλαστικά, μη απορροφητικά αντηλιακάφίλτρα .
CANFIELD IMAGING SYST EMS
Η εταιρεία Canfield Imaging Systems είναι παγκοσμίως ο πρώτος πάροχος λογισμικού απεικόνισης και
κατασκευαστής εξειδικευμένων συστημάτων απεικόνισης του δέρματος:
VISIA Complexion Analysis System:
Η προηγμένη τεχνολογία VISIA παρέχει ουσιαστικές και πολλαπλές (8 στο σύνολο) αξιολογήσεις του δέρματος στην
οθόνη με δυνατότητα εκτύπωσής τους. Βοηθά στο σχεδιασμό της θεραπείας, καθώς οι ανάγκες του κάθε δέρματος
προκύπτουν από τη φωτογράφιση, τη λεπτομερή απεικόνιση και τα γραφήματα/στατιστικές που εμφανίζει το VISIA.
Επίσης το ίδιο το μηχάνημα παρουσιάζει τις κατάλληλες λύσεις για τα προβλήματα κάθε δέρματος σύμφωνα με τις
θεραπείες και τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων που προτείνονται στον χώρο σας
Reveal Imager:
Είναι ένα φωτογραφικό σύστημα υψηλής τεχνολογίας απεικόνισης προσώπου σε μία φορητή συσκευή με προσιτή

ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

τιμή, που συνδυάζει τη λειτουργικότητα και την κομψότητα. Χρησιμοποιώντας την αποκλειστική τεχνολογία RBX της
Canfield, απεικονίζει ακόμη και τη μελάχρωση και τα αγγεία που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, ώστε να βοηθήσει
τους επαγγελματίες στη στοχευμένη θεραπεία του πελάτη τους
Omnia Imaging System:
To Omnia προσφέρει υψηλής ποιότητας απεικονίσεις της προόδου των

Βρείτε τους ειδικούς κατά περιοχή για...

θεραπειών στο δέρμα (φωτογραφίες πριν & μετά), που μπορούν να

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA ΣΕ ΚΕΝΤ ΡΑ ΑΙΣΘΗΤ ΙΚΗΣ

χρησιμοποιηθούν για ιατρική παρακολούθηση, παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις

ΑΠΟΤ ΡΙΧΩΣΗ

και είναι πολύ εύκολο στη χρήση του
VECT RA:

ΑΝΤ ΙΓΗΡΑΝΣΗ

Τ ΕΧΝΗΤ Ο ΜΑΥΡΙΣΜΑ

Ένα σύστημα φωτογράφισης σε συνδυασμό με λογισμικό 3D που παρέχει
συναρπαστικές δυνατότητες στην πλαστική χειρουργική. Χρησιμοποιώντας
τεχνολογία με υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατη φωτογράφιση, προσφέρει
στους μελλοντικούς πελάτες σας προσομοιώσεις και απεικονίσεις του
αναμενόμενου αισθητικού αποτελέσματος της διαδικασίας που θα

e-shops

ακολουθήσει, εμπνέοντας εμπιστοσύνη, ενθουσιασμό και συναίνεση. Το
VECTRA είναι το εργαλείο που θα σας αποκαλύψει τις πραγματικές
προσδοκίες του πελάτη σας και θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου σας,
ανταμείβοντας την εμπιστοσύν η του προς εσάς
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Mirror Suite:
Συνδυάζοντας την πολλαπλότητα και τη λειτουργικότητα, το Mirror Suite είναι
ένα λογισμικό υψηλών προδιαγραφών που προσφέρει ποιοτικές απεικονίσεις
και υψηλής τεχνολογίας προσομοιώσεις. Οι φωτογραφίες πριν και μετά
μπορούν χρησιμοποιηθούν για ιατρική παρακολούθηση και πρόταση θεραπειών καθώς και προσομοίωση

links με ηλεκτρονικά
καταστήματα!

επεμβάσεων, όπως βλεφαροπλαστική, μεταμόσχευση μαλλιών, αυξητική στήθους, ρινοπλαστική και μεθόδων
αναζωογόνησης όπως Botox, ενέσιμα εμφυτεύματα, δερματοαπόξυση, πήλινκ. Επίσης μπορείτε να οργανώσετε τις
παρουσιάσεις powerpoint και τις δημοσιεύσεις του αρχείου σας με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.
Ανακαλύψτε, με το προσφερόμενο demo, το λόγο που πολλοί κορυφαίοι Πλαστικοί Χειρουργοί και Δερματολόγοι σε
όλο τον κόσμο βασίζονται στο Mirror, για να προτείνουν, καθώς και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη επεμβάσεων ή
θεραπειών
MIRROR BODY MAPPING:
Το Body mapping (χαρτογράφηση σώματος) κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα ως εργαλείο διαχείρισης ασθενών
υψηλού κινδύνου για μελάνωμα. Πολλά από τα κορυφαία Αντικαρκινικά κέντρα και πάνω από 60% των εν χρήσει
προγραμμάτων δερματολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική για την έγκαιρη ανίχνευση
ύποπτων αλλοιώσεων του δέρματος. Μπορεί να προστεθεί στο λογισμικό του Mirror Suite
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ΑΡΧΙΚΗ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Γνωριμία με τους ανθρώπους του κλάδου μας
ΜΙΧΑΗΛ – Ιδιοκτήτριας & Διευθ. συμβούλου της CHRYSALLIS PRODERMA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ –
Ιδιοκτήτριας & Διευθ. συμβούλου της
CHRYSALLIS PRODERMA
Η εταιρεία Chrysallis Proderma ιδρύθηκε το 2002 , από την κυρία Αικατερίνη Μιχαήλ. Μια
γυναίκα με πανεπιστημιακές
γνώσεις (Φιλοσοφία , Δημόσιες Σχέσεις ) και πολύχρονη επαγγελματική δραστηριότητα στον
τομέα του τουρισμού.
Σκοπός της ίδρυσης της Chrysallis Proderma , ήταν η εισαγωγή προϊόντων περιποίησης
δέρματος υψηλών προδιαγραφών και αποδόσεων.Στο πλαίσιο αυτό έχει αποκτήσει τα
αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής και διανομής των προϊόντων των ων εταιρειών
ENVIRON® Skin Care & Jane Iredale – The Skin Care Makeup® στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Μια νέα σημαντική συνεργασία της Chrysallis Proderma είναι η συμφωνία με την εταιρεία
Canfield Imaging Systems για την εισαγωγή και διανομή προϊόντων λογισμικού απεικόνισης και εξειδικευμένων
διαγνωστικών φωτογρAαφικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη Δερματολογία, Πλαστική
Χειρουργική και εν γένει αισθητική φροντίδα του δέρματος.
Κυρί α Μ ι χαήλ, η Chrysal l i s Proderma έχει συνδέσει το
όνομά της με την ποι ότητα στο χώρο των προϊ όντων
περι ποί ησης
δέρματος. Μ ι λήστε μας λί γο γι α το εί δος της εκπαί δευσης
που παρέχετε σε συναδέλφους , προκει μένου να
πληροφορηθούν γι α τα προϊ όντα και τι ς θεραπεί ες αυτές
και να τα εφαρμόσουν στο χώρο τους.
Η εταιρεία Chrysallis Proderma έχει στόχο και δεσμεύεται να
παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στους συνεργάτες
της, καθώς θεωρεί την εκπαίδευση βασική προϋπόθεση για την
παροχή άριστων υπηρεσιών στην περιποίηση του δέρ ματος. Οι
εκπαιδεύσεις γίνονται σε ειδικούς χώρους στα γραφεία μας της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Για την εταιρεία Environ® που εξειδικεύεται σε προϊόντα και θεραπείες περιποίησης και ανάπλασης του δέρματος,
έχουμε 3 επίπεδα εκπαίδευσης.
Η πρώτη εκπαίδευση αφορά τα προϊόντα μεταπώλησης και διαρκεί 6 ώρες. Είναι η βασική εκπαίδευση στη διάρκεια
της οποίας οι επαγγελματίες μαθαίνουν τη φιλοσοφία της εταιρείας Environ® όσον αφορά στην αξία της
καθημερινής περιποίησης του δέρματος με βιταμίνη Α και αντιοξειδωτικά που έχουν αντιγηραντικές ιδιότητες και
βοηθούν στην ανάπλαση και τη διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Οι επαγγελματίες
διδάσκονται για τα προϊόντα και τους συνδυασμούς τους, προκειμένου να τα προτείνουν στους πελάτες τους,
ανάλογα με την κατάσταση του δέρματός τους, για την καθημερινή περιποίηση.
Στη συνέχεια και αφού πλέον ο επαγγελματίας έχει γνωρίσει τη φιλοσοφία της Environ® και τα προϊόντα της, μπορεί
να παρακολουθήσει μια 4ωρη εκπαίδευση που αφορά τα επαγγελματικά προϊόντα και τις θεραπείες Environ®. Κατά
τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης μαθαίνει να χρησιμοποιεί το εξαιρετικά αποτελεσματικό μηχάνημα διείσδυσης
Environ® Ionzyme® DFII, που προωθεί τη διείσδυση των ενεργών βιταμινών στα βαθύτερα στρώματα του
δέρματος. Οι θεραπείες της Environ® με το μηχάνημα DFII προσφέρουν ανάπλαση, σύσφιξη, λείανση της
επιδερμίδας, φωτεινότητα, ενυδάτωση και αντιμετωπίζουν με επιτυχία, σε συνδυασμό με τα προϊόντα καθημερινής
περιποίησης, ακόμη και τις δυσχρωμίες.
Μια τρίτη 2ωρη εκπαίδευση που μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την προηγούμενη, αφορά την εκπαίδευση στο
σύστημα cool peeling Environ®. Το σύστημα αυτό, καινοτομία του Dr. Des Fernandes, είναι ένα αποτελεσματικό
εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία που τον βοηθά να αντιμετωπίσει την ακμή, τη φωτογήρανση και την τραχύτητα
του δέρματος. Το σύστημα είναι ευέλικτο, δροσερό (!!!), απλό στη χρήση του, τελείως διαφορετικό από κάθε άλλο
σύστημα πήλινκ στην αγορά όσον αφορά την ανεκτικότητά του από τον πελάτη.
Αντίστοιχα, για τα προϊόντα μακιγιάζ από ορυκτά μέταλλα Jane Iredale- THE SKIN CARE MAKEUP®, προσφέρουμε
4 διαφορετικές εκπαιδεύσεις. Η βασική εκπαίδευση είναι διάρκειας 6 ωρών και είναι απαραίτητη για να γνωρίσει ο
επαγγελματίας όλα τα προϊόντα και τη χρήση τους, αλλά το κυριότερο, να κατανοήσει την τεράστια διαφορά του
πρωτοποριακού και οφέλιμου αυτού μακιγιάζ για το δέρμα, από το συμβατικό μακιγιάζ που χρησιμοποιούσε έως
τώρα. Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση των προϊόντων Jane Iredale σε ένα
χώρο.
Επιπλέον προσφέρουμε την ευκαιρία στους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να φρεσκάρουν τις
τεχνικές του μακιγιάζ, 3 επιπλέον εκπαιδεύσεις. Την εκπαίδευση σε τεχνικές μακιγιάζ, στο νυφικό μακιγιάζ και σε
καμουφλάζ.
Εκτ ός από τ ην εκπαίδευση, υπάρχουν άλλες μορφές υποστ ήριξης για τ α εργαστ ήρια αισθητ ικής?
Στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Environ®, παρέχουμε συνεχή υποστήριξη που δεν
τελειώνει απλά με την παρακολούθηση των 3 διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Είμαστε σε
συνεχή επαφή με την εταιρεία και με τον ιδρυτή και σύμβουλο αυτής Dr. Des Fernandes, ώστε άμεσα να μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εξειδικευμένη περίπτωση ή απορία έχει ο κάθε συνεργάτης μας.
Επιπλέον ανταποκρινόμαστε με χαρά στο κάλεσμα συνεργατών μας για να τους βοηθήσουμε στην προώθηση των
προϊόντων και των θεραπειών στο χώρο τους και προωθούμε την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους
πελάτες τους. Οι ειδικοί σύμβουλοι τη
ς Chrysallis Proderma για την εκπαίδευση δίνουν ενημερωτικές διαλέξεις. Παράλληλα βοηθούν στην προώθηση των

ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

προϊόντων και θεραπειών Environ® φωτογραφίζοντας με το μηχάνημα Visia της Canfield τους ενδιαφερόμενους
πελάτες, προκειμένου να διαπιστωθεί και να καταγραφεί η κατάσταση και οι εξατομικευμένες ανάγκες του δέρματος
για κάθε πελάτη.
Αντίστοιχα για τους επαγγελματίες που έχουν κάνει τοποθέτηση προϊόντων της Jane Iredale, οργανώνουμε στο
χώρο τους ημέρες μακιγιάζ με σκοπό την προώθηση των προϊόντων Jane Iredale στους πελάτες τους, μ’έναν

Βρείτε τους ειδικούς κατά περιοχή για...
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA ΣΕ ΚΕΝΤ ΡΑ ΑΙΣΘΗΤ ΙΚΗΣ

εντελώς διασκεδαστικό και πρωτότυπο τρόπο.

ΑΠΟΤ ΡΙΧΩΣΗ
Τέλος και πολύ σημαντικό είναι η εκπαίδευση που προσφέρουμε στους πελάτες μας σε θέματα μάρκετιγκ και

Τ ΕΧΝΗΤ Ο ΜΑΥΡΙΣΜΑ

πωλήσεων. Έχουμε διαπιστώσει ότι δυστυχώς, οι περισσότεροι επαγγελματίες στο χώρο των υπηρεσιών

ΑΝΤ ΙΓΗΡΑΝΣΗ

αισθητικής φροντίδας:
1) δεν έχουν κατανοήσει το όφελος και την αύξηση των κερδών που μπορεί να προσφέρει η μεταπώληση
προϊόντων και
2) δεν γνωρίζουν τον τρόπο που μπορούν να προωθήσουν με αυτοπεποίθηση τις πωλήσεις στο χώρο τους.
Το όφελος που έχει ο επαγγελματίας από την πώληση ενός προϊόντος, για την οποία χρειάζεται να αφιερώσει ένα

e-shops

μικρό χώρο στο ινστιτούτο και λίγο προσωπικό χρόνο, είναι αντιστρόφως ανάλογο από το όφελος που αποκομίζει
όταν προσφέρει μία θεραπεία για την οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερο χώρο, εξοπλισμό με
μηχανήματα και εφαρμογή προϊόντων.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ...
Αισθητική Ακρων

Παρατ ηρούμε ότ ι τ α προϊόντ α που εισάγετ ε διακρίνοντ αι από περιβαλλοντ ική ευαισθησία. Θέλετ ε να
μας πείτ ε με δυο λόγια, τ ί είναι τ ο «Σύμφωνο για Ασφαλή Καλλυντ ικά»;
Και οι δύο εταιρείες που αντιπροσωπεύει η Chrysallis Proderma, η ENVIRON® Skin Care και η Jane Iredale – THE
SKIN CARE MAKEUP® λειτουργούν βάσει αυστηρών αρχών ασφάλειας των προϊόντων, σέβονται το περιβάλλον και

links με ηλεκτρονικά
καταστήματα!

τα προϊόντα τους δεν δοκιμάζονται σε ζώα. Και οι δύο εταιρείες έχουν προσυπογράψει το σύμφωνο “The Compact
for Safe Cosmetics” (www.safecosmetics.org), με το οποίο δεσμεύονται ότι χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους μόνο
ασφαλή συστατικά, σε ασφαλείς δόσεις. Η υπογραφή του συμφώνου αυτού σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένες να
παρασκευάζουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας μόνο συστατικά που δεν θεωρούνται ύποπτα και
αποδεδειγμένα δεν προκαλούν καρκίνο, μεταλλάξεις, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες.

Νυφικά πακέτα...

Παράλληλα, το Ίδρυμα Skin Cancer Foundation βάζει τη σφραγίδα του στα προϊόντα Jane Iredale- THE SKIN CARE
MAKEUP®. Πέντε προϊόντα της Jane Iredale προτείνονται για την αποτελεσματική αντιηλιακή προστασία που
προσφέρουν από τις ακτίνες UV. Τα πέντε προϊόντα, τα οποία φέρουν την τιμητική διάκριση Seal of
Recommendation, είναι τα εξής: Amazing Base®, PurePressed® Base, Dream Tint®, LipDrink™ και το Powder-Me
SPF® σε 2 αποχρώσεις Tanned και Translucent. Τα προϊόντα αυτά συνιστώνται πλέον από το ίδρυμα Skin Cancer
Foundation γιατί προσφέρουν ασφαλή, αποτελεσματική ενίσχυση στην πρόληψη των καταστροφικών συνεπειών
που προκαλεί ο ήλιος στο δέρμα, του ηλιακού εγκαύματος και της πρόωρης γήρανσης.
Η πιο πρόσφατ η συνεργασία σας αφορά τ ην εισαγωγή προϊόντ ων λογισμικού απεικόνισης και
εξειδικευμένων διαγνωστ ικών φωτ ογραφικών συστ ημάτ ων. Αφού σας ευχηθούμε καλή επιτ υχία και στ η
νέα σας δραστ ηριότ ητ α, θα θέλαμε να σας ρωτ ήσουμε εάν θεωρείτ ε ότ ι τ α συστ ήματ α αυτ ά είναι
απαραίτ ητ α σε ένα εργαστ ήριο αισθητ ικής και αν ναι, γιατ ί;
Η εταιρεία Canfield Imaging Systems που αντιπροσωπεύουμε ,είναι παγκοσμίως ο πρώτος πάροχος και
προγραμματιστής λογισμικού απεικόνισης και κατασκευαστής εξειδικευμένων διαγνωστικών φωτογραφικών
συστημάτων. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο σε ιατρεία πλαστικής χειρουργικής και
δερματολογίας, ιατρικά spa, ινστιτούτα αισθητικής, καθώς και σε κέντρα περιποίησης δέρματος και ευεξίας. Μερικά
από τα προϊόντα Canfield που διατίθενται είναι και το VISIA Complexion Analysis System, και το Reveal Imager.
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Η προηγμένη τεχνολογία VISIA παρέχει 8 ουσιαστικές και διαφορετικές αξιολογήσεις του δέρματος στην οθόνη, με
δυνατότητα εκτύπωσής τους. Βοηθά στο σχεδιασμό της θεραπείας, καθώς οι ανάγκες του κάθε δέρματος
προκύπτουν από τη φωτογράφιση, τη λεπτομερή απεικόνιση και τα γραφήματα/στατιστικές που εμφανίζει το VISIA.
Το ίδιο μηχάνημα προτείνει και τις κατάλληλες λύσεις για τα προβλήματα του δέρματος κάθε πελάτη, σύμφωνα με
τις θεραπείες και τα εξειδικευμένα μηχανήματα που προσφέρονται στο χώρο του επαγγελματία.
Το Reveal Imager είναι μία φορητή συσκευή σε προσιτή τιμή, με ένα φωτογραφικό σύστημα υψηλής τεχνολογίας
απεικόνισης προσώπου, που συνδυάζει τη λειτουργικότητα και την κομψότητα. Χρησιμοποιώντας την αποκλειστική
τεχνολογία RBX της Canfield, απεικονίζει ακόμη και τη μελάχρωση και τα αγγεία που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι,
ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες στη στοχευμένη θεραπεία του δέρματος κάθε πελάτη, αλλά και στην
πρόληψη γενικότερα.
Το Visia υπάρχει συνήθως σε ιατρεία πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας, ενώ το Reveal Imager σε
ινστιτούτα αισθητικής.
Τα ινστιτούτα που συνεργάζονται με τη Chrysallis Proderma απολαμβάνουν το προνόμιο της προσφοράς του
μηχανήματος Visia καθώς και ενός ειδικού συμβούλου εκπαίδευσης για μια ημερίδα στο χώρο τους, προκειμένου να
προσκαλέσουν τους πελάτες τους που θα ήθελαν να έχουν μια φωτογραφική και επιστημονική διάγνωση της
κατάστασης του δέρματός τους, με το ιατρικού επιπέδου διάγνωσης, μηχάνημα Visia. Κατά την διάρκεια αυτών των
ημερίδων παρατηρούνται αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και θεραπειών.
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Η χρήση των συσκευών Visia και το Reveal, είναι η τεχνολογία του μέλλοντος για τα ινστιτούτα που θέλουν να
μετατρέπουν τους πιθανούς πελάτες θεραπειών, σε αποφασισμένους και πιστούς πελάτες, που είναι σε θέση να
διαπιστώνουν έμπρακτα και επιστημονικά την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών τους.

Τ ι χρηματ οδοτ ικά προγράμματ α προτ ίθετ αι να αναπτ ύξει η ετ αιρεία προκειμένου τ α προϊόντ α σας να
είναι προσιτ ά και από ένα μικρό εργαστ ήριο αισθητ ικής;
Όλες οι συσκευές στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα αναπτυξιακά
προγράμματα ή να αγοραστούν με χρηματοδότηση από τράπεζα. Παράλληλα, για τους πελάτες της εταιρείας μας
που θέλουν να εκσυγχρονίσουν το χώρο τους προσθέτοντας το Reveal στις υπηρεσίες που προσφέρουν, η εταιρεία
μας προσφέρει ευκολίες πληρωμής.
Σε πόσο διάστ ημα γίνετ αι απόσβεση τ ου μηχανημάτ ος Reveal από ένα μικρό ινστ ιτ ούτ ο αισθητ ικής;
Για ένα εργαστήριο αισθητικής το κόστος του Reveal είναι αρκετά προσιτό, δεδομένου ότι όπως αναφέραμε πιο
πάνω, η μετατροπή των πιθανών πελατών σε μόνιμους και φανατικούς πελάτες της επιχείρησης είναι περισσότερο
από σίγουρη. Ο σημερινός καταναλωτής βομβαρδίζεται καθημερινά από κάθε είδους κινδυνολογία και υποσχέσεις
βελτίωσης της ποιότητας της επιδερμίδας του. Με ένα μηχάνημα διάγνωσης όπως το Reveal, του δίνεται η ευκαιρία
να διαπιστώσει πραγματικά την κατάσταση του δέρματός του, να εμπιστευτεί τον επαγγελματία και να προχωρήσει
με αυτοπεποίθηση στην επιλογή του.
Δραστ ηριοποιείστ ε στ ο χώρο εννέα χρόνια. Πώς νομίζετ ε ότ ι τ α μικρά εργαστ ήρια αισθητ ικής
μπορέσουν να αντ απεξέλθουν επιτ υχώς στ ον έντ ονο αντ αγωνισμό και τ ην οικονομική κρίση;
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Η εμπειρία που έχω αποκομίσει τα 9 αυτά χρόνια είναι ότι οι σωστοί επαγγελματίες που επιλέγουν προϊόντα,
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θεραπείες και μηχανήματα που πραγματικά και επιστημονικά αποδεδειγμένα, μπορούν να δώσουν αποτελέσματα και
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να κάνουν τη διαφορά στο δέρμα και την εμφάνιση των πελατών τους, όχι μόνο θα επιβιώσουν αλλά θα
στο aesthetics.gr
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αισθητικοί να κατανοήσουν ότι θα πετύχουν τους στόχους τους μόνο εάν
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προσφέρουν άριστες υπηρεσίες, ευγένεια, φροντίδα, καθαριότητα στο χώρο τους, οργάνωση στην επικοινωνία με
τους πελάτες τους, κατανόηση των αναγκών τους και εκπλήρωση των επιθυμιών τους. Παράλληλα πρέπει να
πιστέψουν στο οικονομικό όφελος που προσφέρει η μεταπώληση προϊόντων, η οποία όμως προϋποθέτει σωστή
και πλήρη αποθήκη, προσωπική ενημέρωση αλλά και ενημέρωση του πελάτη για το προϊόν που του προτείνουν. Με
τις προϋποθέσεις αυτές είναι σίγουρο ότι μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με μεγάλη σιγουριά και αισιοδοξία. Ο
πελάτης που τους εμπιστεύεται από την αποτρίχωση και το μασάζ μέχρι τις εξειδικευμένες θεραπείες, θα
εμπιστευτεί και να αγοράσει από αυτούς τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος καθώς και μακιγιάζ,
εφόσον φροντίσουν να τον ενημερώσουν ότι πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικού επιπέδου, αντίστοιχου των
υπηρεσιών τους, σαφώς αποτελεσματικότερα και με καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής από αντίστοιχα προϊόντα που
μπορούν να βρουν στα super market καλλυντικών.
Θα θέλατ ε να στ είλετ ε ένα μήνυμα στ ους αναγνώστ ες μας;
Θα ήθελα να τονίσω ότι σε περιόδους κρίσης, σε όλους τους τομείς, επιβιώνουν μόνο οι σωστοί επαγγελματίες και
τα αξιόλογα, αξιόπιστα και με σωστή αναλογία ποιότητας - τιμής προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κάθε επαγγελματίας,
περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της
δουλειάς του και της επιστήμης, να φροντίζει να βελτιώνει καθημερινά τις γνώσεις του, ώστε να αποτελεί ένα είδος
ειδήμονα - γκουρού για τους πελάτες του. Όλοι γνωρίζουμε ότι για έναν επαγγελματία, η καλύτερη διαφήμιση είναι ο
ευχαριστημένος πελάτης, που θα βοηθήσει στην αύξηση του πελατολογίου του. Είναι αυτές οι επιλογές που κάνουν
πάντοτε τη διαφορά.
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