DŁUGOTERMINOWA
RELACJA Z KLIENTEM

SYSTEM 75™ KOLCZYKI
DO PRZEKŁUWANIA USZU

Studex System 75 wprowadza bezpieczny i łatwy w
użyciu system przekłuwania uszu, co stanowi o jego
wyjątkowości na rynku.

Z ponad 200 różnymi wzorami kolczyków Studex
oferuje szeroką gamę najwyższej jakości kolczyków do
przekłuwania uszu.

W porównaniu do starszych aparatów jest prawie
bezgłośny. Powodami dla których powstał System 75
są bezpieczeństwo i higiena.

Przyjazne dla skóry, hipoalergiczne materiały
pozwalają uniknąć infekcji, co może się zdarzyć przy
innych materiałach. Studex używa złota 14 k (585), 18
k (750), stali chirurgicznej oraz tytanu.

Najlepsza jakość dla maksymalnej
satysfakcji Klienta

Czy wiedziałeś, że 3 na 4 kobiety pamiętają dzień w
którym przekłuto im uszy Systemem 75 jako przyjemne doświadczenie? Specjalna, trwająca relacja
zaufania pomiędzy Tobą, specjalistą przekłuwania
uszu a Twoim Klientem będzie procentowała,
ponieważ usługa przekłuwania Systemem 75 to
najwyższy poziom profesjonalizmu.

Innowacyjna technologia, sterylne,
zabezpieczone wkłady

PO PRZEKŁUCIU

Dostępne są różne
preparaty do pielęgnacji
Zobacz formularz
zamówienia

Studex środki do pielęgnacji po przekłuciu
są idealne do ochrony miejsca przekłucia

WZORNIKI
Różne rodzaje wzorników do prezentacji
kolczyków są dostępne w sprzedaży
Zobacz formularz zamówienia

«studex Sensitive» biżuteria
Popularne wzory kolczyków do przekłuwania Studex
są również dostępne jako zwykłe kolczyki ( nie do
przekłucia) w linii Studex Sensitive. Są one również
wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów: stali
chirurgicznej, cennych kryształów i Cubic Zirconia.

EAR
PIERCING
STATION

Linia Studex Sensitive wprowadza codzienny komfort
dla Twoich Klientów.

Dlaczego warto wybrać System 75™:
•

•

•

•

Wyjątkowo cienka i ostra szpilka pozwala na
delikatne przekłucie i ułatwia proces gojenia
Precyzja wykonana przekłucia dzięki
możliwości przyłożenia szpilki do miejsca
przekłucia
Wyjątkowo cichy, idealny dla dzieci i
wrażliwych Klientów. Bardzo delikatny, prawie
niezauważalny zabieg
Sterylna aplikacja dzięki innowacyjnej technologii opakowania

MATERIAŁY
Stal chirurgiczna

Tytan

Złoto

Bezniklowa – zgodnie z dyrektywą EU

Rekomendowany medycznie,

Wysokiej jakości, cenny materiał

(2004/96/EC)

Stal chirurgiczna jest najbardziej czystą
stalą, odporną na korozję i bezniklową.
Dlatego jest używana do produkcji

najwyższej jakości produktów Studex.

Kolczyki do przekłuwania wykonane ze

bezniklowy

Medyczny tytan stosuje się do

Studex są wykonane z 18 k (750) lub 14 k

alergenów. Jest przyjazny dla skóry i nie

dopasowane do przekłuwania uszu. Stop

przekłuwania z powodu absolutnego braku

(585) białego lub żółtego złota i są idealnie

zawiera niklu.

złota w kolczykach do przekłuwania ma

stali chirurgicznej spełniają wszelkie

Kolczyki Studex są wykonane z tytanu

przyjazne dla skóry.

się wysokim poziomem czystości i

normy jakościowe, są hipoalergiczne i

Złote kolczyki do przekłuwania uszu

klasy 23 (6AL4V-ELI), który charakteryzuje

klasę czystości 18 k i 14 k złota i nie

spowoduje wystąpienia reakcji alergicznej.

odporności.

Studex Ear Piercing
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Najlepszy System do Przekłuwania Uszu na Świecie

SYSTEM 75™
ZESTAW STARTOWY

WSPARCIE
SPRZEDAŻY

Tak indywidualny, jak Twoi Klienci

Studex System 75™ łączy w sobie
najwyższe standardy higieny i sterylności z
optymalną łatwością obsługi.
Studex z Systemem 75 przeniósł przekłuwanie
uszu w inny wymiar. Perfekcyjnie higieniczny,
prawie niezauważalny zabieg w połączeniu z
łatwością użycia kompletnie zmienił upodobania specjalistów przekłuwania uszu oraz
Klientów. Zrób wrażenie na swoich Klientach
proponując delikatne i łatwe przekłucie uszu.
Studex System 75 jest idealny również dla
dzieci, ze względu na prostotę oraz piękne
wzory kolczyków oraz cichy proces
przekłucia.

W porównaniu z innymi instrumentami, Studex
System 75 nie „przestrzela” ucha, jedynie
delikatnie przekłuwa naciskiem dłoni. Jako
największy na świecie producent systemów do
przekłuwania uszu oraz sterylnych, pojedynczo opakowanych kolczyków, Studex wprowadza nowoczesną technologię dla bezkonfliktowego, prawie niezauważalnego przekłucia
uszu.
Wyprodukowano w Los Angeles w Kaliforni

Studex zwiększy Twoją sprzedaż!
®

Studex spełnia rozmaite wymagania specjalistów
przekłuwania uszu. Dlatego proponujemy Ci wygodny
zestaw startowy z różnymi wzorami i rozmiarami
kolczyków, zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Studex zapewni Ci materiały marketingowe, specjalnie
dla Twojego salonu. Wzorniki do prezentacji kolczyków
Studex System 75, przykładowe kolczyki, plakaty,
bony upominkowe produkty do pielęgnacji po
przekłuciu, sezonowe oferty, naklejki na szybę oraz
ulotki informacyjne - to tylko przykłady proponowanych rozwiązań.

Instrument do Systemu 75 może zostać zamówiony z
żelem do pielęgnacji, pisakiem, kolczykami treningowymi, walizką – lub bez dodatkowego wyposażenia.
Zestaw startowy oferuje Ci wszystko czego potrzebujesz aby wprowadzić usługę przekłuwania uszu w
swoim salonie.

«MOJE PIERWSZE
KOLCZYKI»
Specjalnie dla małych uszu lub
drugich dziurek

Studex wzbogacił wypróbowaną linię produktów
Systemu 75 o specjalną linię dla dzieci, aby zapewnić
bezpieczne i higieniczne przekłuwanie uszu nawet dla
najmłodszych Klientów. Linia dla dzieci zawiera
dziewięć najpopularniejszych wzorów, które zostały
dopasowane do małych uszu.
Każda para kolczyków z linii dla dzieci wchodzi w skład
kompletnego zestawu „Moje pierwsze kolczyki”, który
zawiera również pudełko na biżuterię, małe zapinki do
kolczyków, płyn do pielęgnacji po przekłuciu i gaziki do
dezynfekcji.
Wyjątkowe pudełko na biżuterię może być użyte do
przechowywania kolczyków oraz małych pamiątek –
jak pierwszy ząbek.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na
www.studex.pl

Zestaw „Moje pierwsze kolczyki” w połączeniu z
bonem prezentowym tworzą znakomity pomysł na
upominek.

3 dobre powody
Aby wybrać Studex System 75™
®

1. Precyzja i dokładność dzięki dokładnie
widocznemu punktowi przekłucia

2. Lepsze gojenie, dzięki zapinkom

pozwalającym na cyrkulację powietrza

3. Proces przekłucia jest cichy i prawie niezauważalny.
Idealny zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych

Bestsellers
Pięknie wyglądają również jako
kolejne kolczyki dla dorosłych

7531-0300
Kulka, 3 mm

7511-0100

7511-0204

Cubic Zirconia, 3 mm

April Crystal, 3 mm

7532-0300
Kulka, 3 mm

7512-0100

7512-0204

Cubic Zirconia, 3 mm

April Crystal, 3 mm

7512-6023
Stokrotka, 5 mm

7511-0300
Kulka, 4 mm

7522-0100

7511-6004
Stokrotka, 5 mm

7512-6213
Stokrotka, 5 mm

7512-0300
Kulka, 4 mm

7531-0204

7512-6004
Stokrotka, 5 mm

7512-0603
Biedronka, 5 mm

7532-0100

7532-0204

Cubic Zirconia, 2 mm

April Crystal, 2 mm

7512-6410
Stokrotka, 5 mm

7512-0617
Delfin, 5 mm

Cubic Zirconia, 4 mm
April Crystal, 2 mm

Zobacz formularz zamówienia ze wszystkimi wzorami.

7512-6399
Stokrotka, 5 mm

«Moje pierwsze kolczyki» w
porównaniu do zwykłych
• Mniejsza główka kolczyka (np. Stokrotka)
– 3 mm zamiast 5 mm
• Krótsza szpilka – 8,9 mm zamiast 9,9 mm
• Mniejsze zapinki

