Perron Rigot
kwaliteitswax sinds 1936

Kennis en kunde op Nederlandse bodem

Perron Rigot,
pionier sinds 1936

Perron Rigot,
assortiment

Perron Rigot,
producten

Met 30 jaar van innovaties en 20 patenten
op haar naam is Perron Rigot dé absolute
kwaliteitswax. Perron Rigot heeft door de jaren
heen baanbrekende ontwikkelingen doorgevoerd.
Door continue onderzoek en streven naar
maximale kwaliteit heeft Perron Rigot deze
koppositie verkregen. Zo introduceerde Perron
Rigot als eerste wax op lichaamstemperatuur
en een striploze wax met Elastomeer (elastische
wax).

Ieder mens is anders qua haartypes, huidtypen dus ook ontharingsmethodes
zijn zeer uiteenlopend. Perron Rigot biedt voor al deze verschillen een breed
assortiment waxen, naar ieders wens en behoefte!

Wax met strip

Waxen staat (helaas) nog vaak bekend als pijnlijk,
maar met de wax van Perron Rigot behoort dit
tot het verleden. Het geheim achter de zachte
manier van ontharen schuilt in het gebruik van
kwaliteitsproducten en een uiterst effectieve vooren nabehandeling. Deze exclusieve wax hecht
zich niet aan de huid, maar alleen aan haartjes
(zelfs de kortste), waardoor een behandeling met
de wax van Perron Rigot maar liefst 50% minder
pijnlijk is.
Naast de zachte manier van ontharen, is de Franse
kwaliteitswax uiterst mild geprijsd. Perron Rigot is
zeer economisch in gebruik, doordat er minder
wax nodig is per behandeling. Perron Rigot een
absolute aanwinst voor uw spa of salon.

Het uitgebreide assortiment van Perron Rigot is gebaseerd op het 100% principe;
100% effectief
n Alle haartjes, zelfs de kortste, worden ingekapseld en vanaf de wortel onthaart.
n Geen ingegroeide haartjes.
100% comfort
n Uiterst effectieve voor- en nabehandeling.
n De wax hoeft alleen tot lichaamstemperatuur verwarmt te worden om tot een
vloeibare wax te komen, dit zorgt voor een verhoogd comfort bij uw klant.
n 50% minder pijn dankzij een hydraterende behandeling en massage.
100% economisch
n Er is minder wax nodig in vergelijking met andere wax merken. Een dun laagje is
voldoende.
n Door het gelijkmatig en dun aanbrengen van de wax is er minder tijd nodig voor
een behandeling.

Bijzonder geschikt om grote oppervlaktes zoals benen en armen
effectief en kostprijs gunstig te kunnen waxen.
Verkrijgbaar in Naturel, Hypo-allergeen en Tropisch geparfumeerd.
Striploze wax
Speciaal ontwikkeld om de gevoelige zone, zoals bikinilijn,
onderarmen en gezicht pijnloos te ontharen. De wax hoeft
slechts tot lichaamstemperatuur verwarmt te worden, door de
toepassing van Elastomeer blijft de wax flexibel wanneer deze
afkoelt en hecht niet aan de huid. Afgebroken haartjes tijdens de
behandeling behoren tot het verleden.
Verkrijgbaar in Naturel, Hypo-Allergeen en Bloemig geparfumeerd.
Voor- en nabehandelingproducten

100% exclusief
n Speciale waxtechniek uitsluitend voor de schoonheidsbedrijven die met Perron
Rigot werken.

Perron Rigot biedt naast de kwaliteits waxen een uitgebreid
aanvullend assortiment in producten voor de voor- en
nabehandeling. De producten bereiden de huid voor op de
ontharingsbehandeling door de huid te reinigen, hydrateren en
beschermen.

100% kunde
n Scholing.

De nabehandelingproducten zijn zodoende samengesteld dat
de huid, gekoeld, verzacht en gekalmeerd wordt, met als een
resultaat een gezonde huid.

Perron Rigot,
gratis trainingen
Naast werken met kwalitatief hoogwaardige producten is de juiste techniek de sleutel tot een effectieve,
pijnloze behandeling. Daarom bieden we in ons opleidingscentrum unieke cursussen aan waarin we u
de speciale Perron Rigot techniek aan zullen leren.
Tijdens deze cursus leert u naast zeer effectief waxen tevens efficiënt om te gaan met de producten
van Perron Rigot om de behandelingen zo economisch en pijnloos mogelijk aan te kunnen bieden.
Deze trainingen zijn gratis voor Perron Rigot salons.

Perron Rigot,
contact
Tenne Cosmetics bv
Venkelbaan 39
2908 KE Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 20 22 200
Email: info@tennecosmetics.com
Internet: www.tennecosmetics.com

