
 
MONAT. 

Jest to świetna linia kosmetyków o innowacyjnym działaniu. 

Szukałam dla siebie czegoś co dźwignie moje włosy przywróci im 

zdrowie. I ZNALAZŁAM! 

Kosmetyki mają działanie przeciwstarzeniowe. Wspomagają 

porost i poprawiają bardzo kondycję włosów. W MONAT mamy 

produkty wspomagające porost włosów, przeciw puszeniu, 

nawilżające i na objętość - wszystkie działają jak należy i dają 

świetne rezultaty. 

Jako NIEZALEŻNY DORADCA MONAT doradzam i dobieram 

kosmetyki, Ty zamawiasz kosmetyki poprzez stronę internetową i przesyłka przychodzi na adres 

wskazany w Twoim zamówieniu. MOJA PROPOZYCJA: Ja dobiorę kosmetyki – a Ty skorzystasz z ich 

zakupu lub nie. Na początek potrzebuję poniższe dane: 

zdjęcia głowy: oba boki, tył i z góry i proszę skopiować te pytania do odpowiedzi i na końcu wpisać TAK 

lub NIE lub inny ważny komentarz  

1. Jak często są myte włosy? 

2. Czy włosy są farbowane?  

3. Czy są rozjaśnianie?  

4. Czy się przetłuszczają?  

5. Czy są suche?  

6. Czy się puszą?  

7. Czy masz łupież?  

8. Czy końcówki są rozdwojone?  

9. Czy włosy są kręcone?  

10. Czy masz przerzedzenia, łysienie plackowate?  

11. Czy masz zakola?  

12. Czy wypadają nadmiernie?  

13. Jeżeli wypadają to czy ktoś bierze sterydy ( przy łysieniu plackowatym)? 

Opis kondycji włosów i zdjęcia wysyłam do eksperta – kosmetyki dobieram we współpracy. 

Informacje wraz z zapytaniem możesz przesłać w widomości na Fb: 

https://www.facebook.com/anna.debicka.50 

ZAPRASZAM NA MOJĄ GRUPĘ FB Niezależny Doradca MONAT - Anna Dębicka HHCS - Healthy 

Hair Care System:  https://www.facebook.com/groups/1502874173198869/ 

NA STRONĘ: https://www.facebook.com/Anna-D%C4%99bicka-HHCS-Healthy-Hair-Care-System-

111767737022398/ 

Lub na e-mail: mymonatannadebicka@gmail.com; TELEFON: 608-055-656 

Sklep: https://annadebicka.mymonat.pl 

ZAKUPY: 

Zakupy można dokonać jako klient detaliczny lub jako VIP, lub jak ja zostać market partnerem. 

Wchodzisz na moją stronę i po prawej stronie jest zakładka Sklep: https://annadebicka.mymonat.pl 

Tutaj dokonujesz zakupu kosmetyków dobranych do Twoich włosów. 

Przy opcji VIP jest 15% zniżki na wszystkie kosmetyki i opłata członkowska 90zł - drugiej strony 

otrzymujesz w prezencie kosmetyk o wartości 100zł, więc bilans jest na plus!  

VIP ma prawo do wielu przywilejów. Trzeba spełnić 3 warunki, aby zostać VIPem:  

1) Uiścić opłatę członkowską - 90 zł. 

2) Zrobić zamówienie na min 330 zł. 
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3) Złożyć min 3 zamówienia Flexship (pierwsze zamówienie już 

się kwalifikuje - zostają dwa), co najmniej 1 zamówienie na rok. 

W praktyce - teraz jedno, za rok drugie, 

za dwa lata trzecie (chyba, że ktoś chce wcześniej). 

Na tym zobowiązanie się kończy i możesz cieszyć się 

dożywotnio przywilejami związanymi z posiadaniem konta VIP. 

PRZYWILEJE: 

 

1) Produkt GRATIS z serii "Only for you" do pierwszego 

zamówienia. Do każdego kolejnego zamówienia Flexship za 

min. 330 zł również. - produkty dostępne tylko dla stałych 

klientów, bez możliwości zakupu przez klienta detalicznego  

2) Darmowa wysyłka przy kwocie min. 330 zł. 

3) centy produktów są niższe niż dla klientów detalicznych, a do tego dodatkowe -15 % procent na 

starcie na każdym produkcie, a nawet do 50% przy większych zamówieniach. 

4) Bon urodzinowy - 120 zł do wykorzystania na zakupy Monat 

5) oferty specjalne - szybkie promocje z których mogą korzystać tylko Vip-y 

Przy zakupie na kwotę 330zł i więcej nie ponosisz kosztów przesyłki! 

 

SPOSÓB UŻYWANIA KOSMETYKÓW: 

Kosmetyki są bardzo wydajne - używasz szamponu niewielką ilość, ja porównuję do 

dwudziestogroszówki na dłoni, kosmetyki powinny starczyć na 150 podwójnych myć głowy.  

   

pierwsze mycie: rozcierasz szampon w dłoniach aż zrobi się biały i nanosisz na skórę głowy, za 

pierwszym UŻYCIEM nie pieni się - pozostawiasz na 3 minuty na głowie i spłukujesz, drugi raz robisz 

identycznie z tą różnicą, że już będzie ogrom piany. SZAMPON UŻYWASZ 2x 3 minuty 



 
Odżywkę stosujesz 1x 3 minuty: rozcierasz w dłoniach aż zrobi 

się biały i nanosisz na włosy – niektóre odżywki stosuje się 

omijając skórę głowy. Informacje będą zawarte w zaleceniu przy 

doborze kosmetyku. ODŻYWKĘ UŻYWASZ 1x 3 minuty. 

PIELĘGNACJA TRWA 9 MINUT DLATEGO NALEŻY ZMIENIĆ 

DOTYCHCZASOWE NAWYKI. 

JAK DZIAŁA MONAT 

🌸1. Detoks🌸 

Monat oczyści włosy z siarczanów, parabenów, silikonów i innych 

środków powodujących odkładanie się kosmetyków na włosach i 

skórze głowy. Załagodzi podrażnienia skóry głowy i usunie łupież. Wiele produktów z salonów 

kosmetycznych zawiera ciężkie silikony, które powodują "build up" i wpływają również na jakość koloru 

włosów. "Nabudowaniom mówimy Nie!". 

🌸2. Zmniejszenie wypadania włosów🌸 

Zauważysz, że wypadanie włosów ustanie. Na początku kuracji może wydawać się bardziej wzmożone, 

ponieważ Monat oczyszcza mieszki włosowe z nabudowań które często służą jako tymczasowy klej z 

brudu który utrzymuje martwe włosy chwile dłużej ALE przez to hamuje porost nowych ponieważ mieszki 

włosowe nie mogą przez zanieczyszczenia oddychać To one powodowały, że włosy nie mogły oddychać 

i te, które i tak miały już wypaść, bo były martwe, wypadają po oczyszczeniu. 

🌸3. Porost nowych włosów🌸 

Dzięki przywróceniu odpowiedniego pH skóry Twoje włosy w końcu będą mogły rosnąć. Włosy będą 

miały siłę przebić się przez skórę i będą znacznie zdrowsze. 

🌸4. Szybszy wzrost włosów🌸 

Twoje włosy wolne od zanieczyszczeń i nabudowań zaczną rosnąć szybciej niż do tej pory - efekty 

zauważysz po pierwszych kilku miesiącach stosowania. 

🌸5. Włosy będą błyszczeć🌸 

Twoje włosy odzyskają bardziej młodzieńczą teksturę i połysk, które straciły. 

🌸6. Łatwe w układaniu🌸 

Ponieważ Twoje włosy nie będą już mieć nabudowań poproduktowych, będą szybciej wysychać i 

wymagać mniejszej ilości produktów przy stylizacji. 

🌸7. Dłuższy, trwały kolor🌸 

Monat pracuje nad tym, aby Twój kolor włosów wniknął głębiej i utrzymywał się dłużej. Wielu stylistów 

mówi, że jest to jedna z ich ulubionych zalet stosowania kosmetyków Monat. 

Masz pytania? Napisz 💌 https://annadebicka.mymonat.com 

 

https://annadebicka.mymonat.com/?fbclid=IwAR0Io-OdmHko9M-W6804Qo_nlOqh3FWvJQiniLIPI3iRU8QbCgGhpyHnn58

