
Szkolenie salonowe to najlepsza forma zapoznania się z 
produktami i uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania lub problemy, które spotykasz 

na co dzień w swojej pracy. 

1.Zapytaj swojego przedstawiciela handlowego  o dostępny termin
   kiedy można przeprowadzić szkolenie. 
2.Kup jednorazowo pakiet produktów marki pH , który zamieszczony jest na odwrocie.
3.Zaproś  osoby (modelki)  na których zostanie wykonana koloryzacja lub interesujący 
   Cie zabieg  z oferty marki pH. Na każdą osobę pracującą w salonie zalecamy  
   od min 1 do max 2 modelek.
4.Na miejscu wspólnie z trenerem ustalicie koloryzacje, aby wykonać  taką jaka 
   was interesuje. 
5.Nie musisz martwić się o produkty. Szkoleniowiec przyjedzie z wszystkimi 
   potrzebnymi artykułami i produktami do przeprowadzenia szkolenia. 
6.Po ustaleniu terminu szkolenia  oraz decyzji  o zakupie pakietu zostanie 
   on dostarczony przez naszego przedstawiciela bezpośrednio do Twojego salonu. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty przeprowadzenia szkolenia  
z koloryzacji  i poznania całej gamy produktów marki pH  w TWOIM  SALONIE !!!

Nasz szkoleniowiec przyjedzie do Twojego salonu i przeprowadzi szkolenie na modelkach 
oraz odpowie na wszystkie pytania związane z koloryzacją  i produktami marki pH.  



PAKIET SZKOLENIOWY 
Z PRODUKTAMI 

MARKI pH
-FARBA pH ILLUMINATING (DOWOLNE KOLORY) - 45szt.
-WODA DO FARB pH 1000ml 
  (DO WYBORU 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%)- 10szt.
-KARTA KOLORÓW pH ILLUMINATING COLOR - 1szt.
-KARTA KOLORÓW pH LOLLIPOP COLOR - 1szt.
-ROZJAŚNIACZ pH BLEACH 9 TONÓW 500g - 2szt.
-SZAMPON pH 1000ml - 1 szt.
-MASKA pH 1000ml - 1 szt.
-NEKTAR pH 10w1 150ml - 1szt.
-ELIXIR pH 100ml - 1szt.
-LAKIER pH 300ml -1szt.
-PIANKA pH 300ml -1szt.
-POMADA NABŁYSZCZAJĄCA pH 100ml - 1szt.
-MOULDER PASTA NA OBJĘTOŚĆ pH 50ml - 1szt.
-PLAKAT pH - 1szt. 
-NAKLEJKA NA DRZWI pH - 1szt.
-KUBEK pH - 1szt. 
-SZKOLENIE W TWOIM SALONIE - GRATIS !

100ml 

CENA PAKIETU: 2500ZŁ BRUTTO

pH
To jednostka pomiaru piękna...

czystości i stylu.
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