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L’institut d’estètica Yvette
Pons guanya el premi al millor
tractament d’estètica en cabina

Destacat en 2
categories més
A més del primer premi al
Millor Tractament a Cabina, l’Institut Yvette Pons va
ser seleccionat en “Millors
Instal·lacions“ i “Millor Producte cosmètic” presentant
el sèrum YP-216 de la seva
pròpia línia cosmètica.

El guardó, a escala nacional, està
organitzat per la prestigiosa revista
d’estètica VIDA ESTÉTICA
La cerimònia de recollida del premi va
tenir lloc aquest dissabte al Congrés
d’estètica de Barcelona

El centre
d’estètica
L’espai diàfan, luxós i confortable que ofereix una
estètica capdavantera destinada a solucionar qualsevol
alteració estètica, ha servit
perquè l’Institut d’Estètica
Yvette Pons fos seleccionat
en la categoria Hit Saló Millor Centre d’Estètica.

Un gran reconeixement per
a l’Institut Yvette Pons
VIDA ESTÉTICA, ha atorgat a Yvette Pons, institut
Estètica, el Premi a l’institut
amb el millor tractament
estètic a cabina, per desenvolupar amb excel·lència
els pilars fonamentals d’un

tractament, com és el diagnòstic, la personalització,
el coneixement alquímic
dels principis actius necessaris, mestratge en les tècniques manuals i un ús intel·
ligent de la tecnologia.

Yvette Pons va presentar un
dels seus millors tractaments Sèrum YP-216
facials antienvelliment, amb YP-216, el sèrum desenvolupat per Yvette Pons, va ser
metodologia pròpia.
seleccionat en la categoria de
El tractament premiat com el
millor tractament d’estètica,
aporta a la pell tot el necessari
per millorar els signes d’envelliment, començant per la
musculatura, continuant per

les diferents capes de la pell,
fins al reequilibri de la capa
hidrolipídica i el ph, essencial
per la vida cel·lular i la prevenció de l’envelliment.

Millor Producte de Cosmètica
Facial.
Aquest sèrum es caracteritza
per poder combinar-se fins a
assolir 216 solucions diferents
i que s’adapten segons les necessitats de cada client, l’època
de l’any, el tipus de pell.

Creus que ja estàs
a punt per a l’estiu?
Disposem de tots els avanços en remodelació corporal,
greix, cel·lulitis, flacciditat....

Vine i descobreix el nostre mètode exclusiu
creat per Yvette Pons i les últimes tècniques
del mercat en tecnologia
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