Wiosna
2013

Fusion 2.5.2 - Błyskawiczny Pedicure
Kolekcja Wiosna 2013: It’s a Girl Thing!

Ageless Hands: Fontanna Młodości
JESSICA Dookoła Świata

Tylko od Ciebie i Twojej techniki zależy, czy odniesiesz sukces
w profesjonalnej pielęgnacji naturalnych paznokci!
Światowej klasy Program Edukacyjny JESSICA® wyznacza nowe standardy w edukacji. Dostarcza nie tylko
dogłębnej wiedzy, szczególnej techniki, ale również niezbędnych podstaw do budowania udanego biznesu.
JESSICA® to pewność Twojego sukcesu i gwarancja, że będziesz wyróżniała się na tle innych profesjonalistów
i ich przyzwyczajeń.

Pozdrowienia od JESSICA

Rozwiń Swoje umiejętności zawodowe z unikalnymi i wysoce skutecznymi
technikami w Systemie Pielęgnacji Naturalnych Paznokci JESSICA®.

Drodzy Przyjaciele,
Życzę Wam, aby ten rok przyniósł Wam moc niezapomnianych
i pozytywnych emocji! Mogę Was zapewnić, że z naszej strony
rok 2013 będzie obfitował w szereg innowacji pełnych koloru!
Fenomen koloru tchnął nowe życie w naszą branżę. Pierwszy raz
w historii, sprzedaż lakieru do paznokci przewyższyła sprzedaż
szminki, nie uwzględniając niesamowitego wzrostu sprzedaży lakierów
hybrydowych. A zatem, lakier do paznokci stał się #1 wśród modnych,
kobiecych dodatków. Nie ma już granic dla kolorów modnych tylko
w określonym sezonie i prawdą jest, że… „każdy kolor jest modny
w każdym sezonie”. Chociażby paleta kolorów z kolekcji wiosennej,
która mieni się od transparentnych, bladych odcieni po jasne i mocne,
aż do bardzo ciemnych, demonicznych… po prostu paznokcie kochają
każdy kolor.

Kursy Zapewniają:
•

Master Class - Klasa Mistrzów
Ukończ kurs i osiągnij mistrzostwo w Systemie

Unikalne Metody -

Pielęgnacji Naturalnych Paznokci JESSICA®.

opracowane przez Jessicę ‘Pierwszą Damę Paznokci’

•
•
•
•

Innowacji nie ma końca, a to również dzięki Systemowi FUSION 2.5.2.
Premiery w Rosji i Niemczech przyniosły nam więcej niż pozytywny
oddźwięk z rynku, a to dzięki prawie natychmiastowej sprzedaży
zestawów startowych. Pozwoliło to nam na rozszerzenie oferty
kolorystycznej i już niebawem wzbogacimy ją o 12 nowych odcieni,
które prezentowane są w tym wydaniu THE CONNECT. Odpowiedź
rynku jest naprawdę wspaniała i jestem bardzo szczęśliwa, jak szybko
profesjonaliści adoptują się do tej przełomowej technologii. Zachęcam
zatem wszystkich do rozszerzenia swojej oferty o pedicure FUSION
2.5.2 i bycia jednym z pierwszych salonów oferujących tę nową
technologicznie usługę.
Mam nadzieję, że THE CONNECT będzie dla Was przyjemną lekturą.
Jesteśmy wdzięczni za Wasze nieustające sugestie i propozycje,
z niecierpliwością czekamy na kolejne.
Pozdrawiam serdecznie,

Pierwszą Damę Paznokci.

Wiedzę o Produktach
Dużą Porcję Praktyki
Spersonalizowane Wskazówki
Pracę w Małych Grupach -

Natural Nail Cultivation
Workshop - Warsztaty

aby zapewnić indywidualną uwagę

•

Certyfikat Ukończenia

Praktyczne zajęcia, które pozwolą Ci zdobyć i rozwinąć

Rok 2013 przyniesie nowe technologiczne rozwiązania dla lakierów,
które łamią dotychczasowe przyzwyczajenia końcowego efektu po
pomalowaniu. Zaczynając od wiosny wprowadzimy nową gamę
kolorystyczną lakierów z niezwykłymi fakturami i efektami końcowymi.
Mówiąc o szczęściu, lakiery z kolekcji wiosennej noszą imiona osób
szczególnie mi bliskich, o których nieustannie się troszczę! It’s a Girl
Thing! przedstawia moją rodzinę, która wzięła udział w tworzeniu tych
barwnych, wiosennych kolorów. Ponieważ w tym sezonie wszystkie
“dziewczyny będą chciały się tylko dobrze bawić”, było mi niezmiernie
miło widząc najbliższe mi osoby podczas sesji w wyśmienitym nastroju
i w kolorach, które odzwierciedlają ich niezwykłą osobowość.

Kurs prowadzony osobiście przez Jessicę Vartoughian –

umiejętności w Systemie Pielęgnacji Naturalnych
Paznokci JESSICA®.

GELeration™ – System Hybrydowy
Wyjątkowe warsztaty doskonalące metody w systemie hybrydowym zawierające
również techniki naprawy oraz przedłużania paznokci.

Pedicure ZenSpa i System FUSION 2.5.2
Zostań ekspertem w tym wielostopniowym systemie pielęgnacji ZenSpa oraz
przełomowym, błyskawicznym pedikiurze FUSION 2.5.2. Te systemy przynoszą
kompleksowe rozwiązanie dla stóp.

Szkolenia w Polsce dostępne już
wkrótce
Zapisz się jak najszybciej. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje nt. szkoleń pod numerem telefonu:
+ 48 500 325 200 lub mailowo: info@apbeauty.pl.

hhh...

J E S S I C A O P O W I A D A O S E K RTA C H S W O J E G O S U K C S E S U !

P R E M I E R A S Y S T E M U F U S I O N 2 . 5 . 2 — Sukces w Twoim Salonie!
Sukces nowego produktu jak i zabiegu ma swój początek
w przedsiębiorczych głowach właścicieli salonów kosmetycznych
i SPA. Wszyscy jesteśmy branżą twórców, rozwijamy się oferując
swoim klientom nowe, innowacyjne produkty i usługi zachowując
harmonię pomiędzy rozszerzaniem oferty a dodatkowym dochodem
z tego faktu płynącym. Poniższe, strategiczne wskazówki pomogą Wam
odnieść sukces przy wprowadzaniu Systemu FUSION 2.5.2 do menu
Waszego salonu!

/

Rozpoznanie
Naucz się wszystkiego co można o Systemie FUSION 2.5.2
i odpowiedz na pytania:
• Jakie są unikalne korzyści tego Systemu?
• Którzy klienci mają potrzebę błyskawicznego pedicure’u? Zaspokój ich potrzeby.
• Które produkty do domowej pielęgnacji mogę polecić, aby zwiększyć zyski

Przedstawiamy
NO W E O D CIENIE
Aktywnego Koloru
Poruszające, błyszczące, sexy i trwałe!

salonu?

Wprowadzenie

Zaangażuj swój personel

Ich wiedza i doświadczenie będą miały znaczący wpływ. Entuzjazm
personelu nie jest tylko zaraźliwy, ale przede wszystkim ma charakter
decydujący w skutecznym wprowadzaniu nowej pozycji w ofercie.
Twoja recepcjonistka jest bramą do wszystkich Twoich nowych
klientów oraz tych już istniejących, to ona powinna zachęcać
i przedstawiać nową, unikalną usługę.

.

Dzień Otwarty - Każda kobieta kocha przyjęcia, które są doskonałym
Momentum
FFPS-6012

Tempo
FFPS-6013

Hustle
FFPS-6015

Pronto!
FFPS-6018

Rush
FFPS-6019

Whirlwind
FFPS-6020

pretekstem do spędzenia chwili poza domem w towarzystwie
przyjaciółki. Przyjęcia przyniosą Ci nie tylko mnóstwo pozytywnej
energii do dalszych działań, ale również zwiększą lojalność Twoich
stałych klientów.

Lista Gości - Istniejąca i potencjalna klientela, lokalne media,
dziennikarki magazynów i gazet, styliści, projektanci mody,
przedstawiciele innych marek, współpracownicy oraz stali bywalcy.

Promocja Zadbaj o Wizerunek
Przyciągnij wzrok klienta już na ulicy, poza salonem. Użyj
materiałów promocyjnych i reklamowych, aby stworzyć widoczną
z zewnątrz, ciekawą ekspozycję.
Informacja wizualna , którą klient otrzymuje w przeciągu pierwszych
chwil od wejścia znacznie wpływa na przekonanie i jego zachowania
nabywcze.

Zrób rozgłos Stwórz oferty specjalne i roześlij je wykorzystując do
Accelerated
FFPS-6014

High-Speed
FFPS-6021

tego celu media społecznościowe (facebook), mailing, ogłoszenia
w prasie. Dzięki temu zyskasz rozgłos. Pozwoli Ci to również na ocenę,
która metoda promocji w Twoim przypadku jest najbardziej skuteczna.

Kroki - Samo-Utwardzający się System
Minut - Aplikacja i Wysychanie
Minuty - Usunięcie

Klientka natychmiast po zabiegu może założyć
buty i wrócić bezpiecznie do domu bez żadnej
obawy o odgniecenia.

Wskazówka od Jessici:
Supersonic
FFPS-6016

Zoom
FFPS-6022
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“ Przykujesz uwagę do
Twojej nowej usługi, jeśli na
zaproszeniu umieścisz nazwę
swojego salonu; będzie Ci
również łatwiej ją skutecznie
zaoferować. “

Pamiętaj, aby udokumentować to wydarzenie, nie tylko
robiąc zdjęcia ale również zbierając opinie. Dzielenie pasji
i prawdziwe zaangażowanie przyniesie Ci lojalnych klientów...

Sukces jest na wyciągnięcie ręki!

BŁYSKAWICZNY PEDICURE

www.jessicacosmetics.com.pl I 500 325 200
Prezentowany kolor: Adrenalin. JESSICA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. © AP Beauty. Produkty FUSION 2.5.2 nie zawierają Formaldehydu, Toluenu ani DBP.

Osobowość emanująca poprzez zabawny, wyjątkowy kolor .
Wyraź Siebie – odcień na każdy sezon i na każdą okazję.

Barwna ekspresja: Ś w i e ż e

i Zabawne Kolory

“Dziewczyny

słowa

chcą

się

tylko

dobrze

bawić”

to

„ Nasza

kolekcja na wiosnę 2013 jest taka świeża

znanej piosenki Cyndi Lauper, które mają swoje barwne

i pełna szczęścia, że z pewnością podniesie Ciebie na

odzwierciedlenie w najnowszej wiosennej kolekcji It’s a Girl

duchu” – powiedziała Jessica. „Jestem szczególnie

Thing! na rok 2013 - wyłącznie od JESSICA ® .

uszczęśliwiona możliwością nazwania nowych kolorów
imionami osób szczególnie mi bliskich, o których

Kolekcja It’s a Girl Thing! celebruje dziewczęcą siłę i radość

szczególnie się troszczę oraz faktem, że jednocześnie

oraz przeświadczenie, że możesz być kimkolwiek zechcesz.

mogę dzielić się tą kolekcją z kobietami na całym

Wystarczy, że będziesz marzyć. Jedynym ograniczeniem jest

Noście je z miłością.

świecie. Noście te kolory z miłością.”

Twoja wyobraźnia.
Kolekcja sześciu świeżych, zabawnych i oryginalnych kolorów
od JESSICA ® jest perfekcyjna nie tylko na wyjście, ale również
gdy chcesz wyrazić prawdziwą siebie. Także jeśli chcesz dodać
iskierkę “doładowanego” koloru do Twojego klasycznego stroju
w pracy.

Po raz pierwszy w historii marki JESSICA ® lakiery z kolekcji
wiosna 2013 noszą nazwy wyjątkowych kobiet w życiu
Jessici – każda z nich posiada swój ulubiony kolor, który
jest odzwierciedleniem ich charakterystycznej osobowości.

GELeration: Kolory 747 True Blue, 748 Smitten Kitten,

Lakiery JESSICA® z kolekcji It’s a Girl Thing!
746 Alia Sun Kissed Beauty – Piękno Pocałowane Słońcem,

749 Sterling Queen, 750 New Kid in Town będą dostępne
również w wersji hybrydowej GELeration.

głęboka, stylowa słoneczna pomarańcz
747 Sophia True Blue – Prawdziwy Błękit, który przywołuje na
myśl kolor Robin Egg Blue
748 Amira Smitten Kitten

- Oczarowany Kociak, elegancki

i jednocześnie radosny róż
749 Nadia Starling Queen – Prawdziwa Królowa, wyrafinowana
i wytworna srebrzysta szarość
750 Ava New Kid In Town – Nowy Dzieciak w Mieście, lawenda
ze słodkim nastawieniem

Zdjęcia przedstawiają wyjątkowe kobiety w życiu Jessici -u góry: Amira, Nadia, Alia; u dołu: Sophia, Alexis, Ava

751 Alexis Ruby Empress – Rubinowa Cesarzowa - pulsująca,
kreatywna czerwień

Celebruj Dziewczęcą Siłę
Album – tak prezentujemy naszą kolekcję,
który jak magnes przyciąga wzrok Twoich
klientek. Każde opakowanie zawiera dwie
sztuki każdego, rozweselającego koloru.
www.jessicacosmetics.com.pl I 500 325 200
Wyłączny importer i dystrybutor na terenie Polski: AP Beauty.

WIECZNA MŁODOŚĆ

A

PRZEŁOMOWY SYSTEM HYBRYDOWY

Ageless Hands

Ponadczasowe Dłonie

Terapeutyczny masaż dłoni. Ageless Hands to trio produktów do kolagenowej
pielęgnacji, które rozpieszcza, chroni i odmładza skórę.

Przedstawiamy NOWE - Świeże Kolory

z naszych ostatnich kolekcji!

Twoje dłonie mogą być zawsze piękne!

Każdy z produktów został stworzony, aby przeciwdziałać przedwczesnym oznakom
starzenia się skóry oraz aby nadać jej nową jakość.

enhance

quench

Kolagenowy Eksfoliator

Rewitalizująca
Kolagenowa Maska

It’s a Girl Thing, Spicy Dream,
Gelato Mio, Bliss Is This
oraz Spring Awakening

ś w i eże kolory
100 kolorów i to nie koniec

Aloes, ekstrakt z kwiatu bananowca oraz kolagen
morski odmładzają i uzdrawiają skórę. Mieszanka
związków roślinnych przeciwdziałających starzeniu
wzmacnia jędrność i elastyczność skóry. Jednocześnie
delikatne eksfoliatory w postaci perełek złuszczają

Wzmacniająca i jednocześnie lekka mieszanka
związków roślinnych przeciwdziała starzeniu.
Wygładzający Pantenol, nawadniający kolagen
morski oraz aloes nawilżają, nastrajają i chronią
skórę.

GELeration to nieskazitelny kolor, który
towarzyszy Ci zarówno w pracy jak i podczas
treningu przez 3-4 tygodnie

martwy i przesuszony naskórek polepszając krążenie.
Kluczowe składniki:
Aloes, Kwiat Bananowca, Kolagen Morski, Pantenol

Kluczowe składniki:
Kompleks Botaniczny, Kolagen Morski, Ekstrakt z Alg
Pojemność Gabinetowa: 120 ml Indeks: UP-931

Pojemność Gabinetowa: 120 ml Indeks: UP-929

silk

Tymczasowo Wstrzymane:
Zmie nno ś ć Kolor u

True Blue

Smitten Kitten

Sterling Queen

Gingersnap

Brown Sugar

New Kid In Town

Kolagen Morski w postaci żelu
Przełomowa pielęgnacja,
która przywraca niezbędną
wilgoć i chroni skórę przed
wolnymi rodnikami. Zapobiega
przedwczesnym oznakom
starzenia się skóry. Nasycony
kolagenem i ekstraktem z alg
żel pomaga skórze odzyskać
jedwabistą gładkość i promienny
blask, jednocześnie wzmacniając
jej elastyczność.

Z powodu reakcji
a fotoinicjatorami
procesu utwardzania
stabilności koloru w
odcieni.

pomiędzy pigmentami
zachodzącej podczas
został zauważony brak
przypadku jaśniejszych

Pumpkin Delight

Z tego powodu produkcja kolorów wymienionych
poniżej zostaje tymczasowo wstrzymana.
Poinformujemy Was niezwłocznie, gdy tylko
ponownie będą dostępne w naszej ofercie.
Surfer Boyz ‘n Berry

Zestaw zawiera:
Enhance
Kolagenowy Eksfoliator 28 g
Quench
Rewitalizująca Kolagenowa
maska 28 g

Silk
Kolagen Morski w postaci żelu
28 ml

Kluczowe składniki:
Kolagen Morski, Elastyna Morska, Ekstrakt z Alg,
Hialuronian Sodu
Pojemność Gabinetowa: 103,5 ml Indeks: UP-926
			
236,8 ml Indeks: UP-927

Tangerine Dreamz

366 Blush

713 Rolling Rose

466 Sweet Breath

716 Born 2 Pansy

468 Fairy Dust

728 Strawberry Shake It

Love Story

Desire

Monarch

Sky High

Flirtation

Wing It

Twój Salon w Stylu JESSICA®

J E S S I C A D ookoła Ś wiata

NOWE materiały promocyjne z kampanii reklamowej
Artfully Polished Living

Rosja
Londyn

Super Women.

Super Colour.
In your jam-packed 24/7 world, who has a
moment to worry about chips or smudges?

Rich, Dependable Colours

JESSICA’s Custom Colours
are brilliant
a little daring
and whole lot of unforgettable

Just like

for 3 - 4 weeks.

you

heals
& nourishes

cuticles while encouraging
nail growth through the
rejuvenating power of pure
jojoba, almond and rice oils.

jessicacosmetics.com

Produkt

Indeks #

Indeks #

Phenomen Oil

PM-079

PM-078

Naklejki

Plakaty

Lakier JESSICA®

PM-077

PM-076

Lakier GELeration™

GMP-018

GMP-017

London Fashion Week

Featured Colour: Birds of Paradise. JESSICA® is a registered trademark. ©2012 Jessica Cosmetics International, Inc.

jessicacosmetics.com

jessicacosmetics.com

JESSICA® is a registered trademark. ©2012 Jessica Cosmetics International, Inc.

Featured Colour: Passionate Kisses. JESSICA® is a registered trademark. ©2012 Jessica Cosmetics International, Inc

NOWY Salon – Narzędzia Promocyjne i Akcesoria

Jessica zaprezentowała swój rewolucyjny,
nowy System FUSION 2.5.2 na rynku, co
zaowocowało ogromnym zainteresowaniem
ze strony profesjonalistów.
Na stoisku rosyjskiego dystrybutora – firmy
Continental Beauty Supply odbywały się
ekscytujące demonstracje pedikiuru FUSION
2.5.2. Profesjonaliści z niedowierzaniem
patrzyli jak po 5 minutach modelki mogły
założyć swoje buty bez obaw o odgniecenie
się lakieru.

NOWE Zestawy

Produkt

Indeks #

Natural Sophistication

MNK-1224

Awesome Neons

MNK-1225

Dark & Stormy

MNK-1226

Produkt

Indeks #

Teczka Ofertowa JESSICA®

PM-028

Cool Vibrations

MNK-1227

Stylowa Torebka, rozmiar S

DES-BAG-A

Rescue System

JF-603

Stylowa Torebka, rozmiar M

DES-BAG-B

Zespół Edukatorów dystrybutora JESSICA® w Anglii – firmy
Gerrard International służył swoją pomocą za kulisami pokazów
6 Designer Fashion Shows podczas Tygodnia Mody w Londynie,
m.in. współpracując z Emilo de la Morena.
Światowa Premiera Systemu

FUSION 2.5.2
Monachium
Przedpremiera FUSION 2.5.2
Podczas
targów
w
Monachium
Jessica wraz z Ingrid Schachner
z I.S.C Austria, dystrybutorem marki
w Austrii i Niemczech zaprezentowała
System FUSION 2.5.2 przeprowadzając
wcześniej odpowiednie szkolenie dla
całego zespołu.

JUŻ WKRÓTCE:
NOWY Salon – Systemy Wystawiennicze!

Szkolenie MASTER CLASS
w Rosji
Jessica osobiście przeszkoliła
i
nagrodziła
najcenniejszym
certyfikatem Master Class, aż 32
nowych Nail Cultivists. Szkolenie
odbyło się w Moskwie.

Produkt

Indeks #

Couture Counter – Stojak na Lakiery, poj. 36 szt.

PM-836

MINI Colour Merchandiser - Stojak na Lakiery MINI, poj. 108 szt. UP-108
GELeration Merchandiser- Stojak do Systemu Hybrydowego

NOWOŚCI JESSICA®!

GEL-124

Produkt

Indeks #

Kubełek Nourish – kremik do skórek

ND-075

Kubełek Phenomen Oil – oliwka do skórek

ND-076

Polska
W pierwszej połowie września 2012 r. nasz kraj odwiedziła właśnie
Jessica Vartoughian, założycielka oraz CEO Jessica Cosmetics
International. Jest to postać bardzo wyjątkowa, okrzyknięta
przez New York Times ‘Pierwszą Damą Paznokci’ a przez Vogue
‘Manikiurzystką Gwiazd’, która wyznacza standardy w profesjonalnej
pielęgnacji naturalnych paznokci od 1969 r. Dla całego zespołu był to
tydzień niezapomniany, pełen inspiracji i jednocześnie dostarczający
ogromnej porcji wiedzy i umiejętności.

JESSICA®
W PRASIE

Beauty Bu

Z powodu ogromnej
różnorodności kolorystycznej,
jaka dominowała
w najgorętszych trendach
minionego roku,
chcieliśmy wiedzieć,

k tór y o d ci e ń
d o mi n o wał w
Tw o im sal o n i e ?

N AGR ODY D L A

Nie moglibyśmy dokonać tego bez Was,
dziękujemy Wszystkim za nieustające wsparcie!

JESSICA®

Przedstawiamy listę ‘Top 12 of
2012’, która zawiera zestawienie
najbardziej popularnych lakierów
JESSICA® oraz lakierów
hybrydowych GELeration™.
*W oparciu o sprzedaż od stycznia do grudnia 2012.

Lakiery JESSICA®
CERTYFIKAT
ZŁOTA JAKOŚĆ
PRODUKTU

Lakier do paznokci z zimowej
kolekcji Glamarama 2012

____________________________________
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1. 366 Blush
2. 666 Intrigue
3. 120 Royal Red
4. 290 Merlot

InStyle
Ameryka Łacińska
Nourish – terapeutyczny kremik do skórek
Nagroda: Best Beauty Buys

5. 234 Cherrywood

InStyle
Polska

Ta rg i S a l o n J e s i e ń
Polska

6. 466 Sweet Breath

Phenomen Oil – fenomenalna
oliwka do skórek

Lakier JESSICA® 740 Velvet
Fantasy

8. 434 Sweet Tooth

Nagroda: Best Beauty Buys

Nagroda: Złoty Liść za Najlepszy
Lakier

7. 386 Dynamic
9. 558 I Do!
10. 388 Sensual
11. 641 Sexy Siren
12. 420 Classic Beauty

Lakiery GELeration™

Essentials Magazine

H a r p e r ’s B a z a a r
Spa Awards

Phenomen Oil

System GELeration™

Quick Dry

Nagroda: Beauty Top 100

Nagroda: Longest Lasting Manicure
- Najtrwalszy Manicure

facebook.com
www.fb.com/JessicaCosmeticsPoland

www.jessicacosmetics.com.pl I 500 325 200
Wyłączny importer i dystrybutor na terenie Polski: AP Beauty.

1. 120

Royal Red

2. 666

Intrigue

3. 557

Wedding Gown

4. 225

Confident Coral

5. 388

Sensual

6. 386

Dynamic

7. 366

Blush

8. 234

Cherrywood

9. 336

Flirty

10. 971

Pacific Paradise

11. 290

Merlot

12. 527

Soak Up the Sun

