45’
perc

HYDRA
PEELING

- Az öregedés első jelei- a fénytelen, fakó bőrszín- és a pigment foltok ellen.

Bőrmegújító kezelés HYDRABRÁZIÓVAL
ELŐZETES
KONZULTÁCIÓ

A kezelés megkezdése előtt konzultálj vendégeddel, hogy bőrtípusa és a bőr
állapota szerint melyik HYDRA PEELING kezelés a legmegfelelőbb számára.

Távolítsd el a make-up-ot a bőrtípusnak megfelelő sminklemosóval.
Távolítsd el a make-up-ot az ajakakról is.
A BŐRFELSZÍN
ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsd le a teljes arcfelületet a bőrtípusnak megfelelő arclemosóval.
Öblítsd le az arclemosót egy nedves törölközővel vagy textillel.
Vidd fel az arctonikot és szárítsd meg a bőrfelszínt.

Tedd fel a HYDRABRASION PEELING-et a teljes arcfelületre.
1. HYDRABRASION
PEELING

2. HYDRA NEUVE
MASSZÁZS

Dörzsöld le a bőrt max. 5 percig a szemkörnyéket kihagyva.
Öblítsd le a maradékot nedves törölközővel vagy textillel.

Tedd fel a HYDRA NEUVE masszázskrémet a teljes arcfelületre.
Masszírozd az arcot 10 percig.
Ne öblítsd le, ne is tonizálj!
Tedd fel a HYDRA BEAUTÉ maszkot a teljes arcfelületre

3. HYDRA BEAUTÉ
MASZK

a csomagolás hátoldalán található utasítások szerint. Hagyd hatni 10 percig.
Finoman távolítsd el a maradékot.
Tonizáld az arcbőrt és szárítsd meg.

Tedd fel a vendég bőrtípusának és bőrállapotának leginkább
megfelelő ápoló krémet.
A KEZELÉS UTÁN

Használd a GUINOT kézi tükröt a kezelés eredményének megmutatásához.
Készíts egy gyors, könnyű sminket.
Írd össze vendégednek a szükséges otthoni bőrápolási termékeket, hogy a keze-

OTTHONI BŐRÁPOLÁSI TANÁCS

lés eredménye a lehető leghosszabb ideig megmaradjon.

45’
perc

HYDRA
PEELING

- Az öregedés első jelei- a fénytelen, fakó bőrszín- és a pigment foltok ellen.

Bőrmegújítő kezelés
PH savas hatóanyagokkal
CONSULTATION
ELŐZETES KONZULTÁCIÓ

SKIN
PREPARATION
A BŐRFELSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE

1. HYDRA PH
PEELING

2. HYDRA NEUVE
MASSZÁZS

3. HYDRA BEAUTÉ
MASZK

A kezelés megkezdése előtt konzultálj vendégeddel, hogy bőrtípusa és a bőr
állapota szerint melyik HYDRA PEELING kezelés a legmegfelelőbb számára.
Távolítsd el a make-up-ot a bőrtípusnak megfelelő sminklemosóval.
Távolítsd el a make-up-ot az ajakakról is.
Tisztítsd le a teljes arcfelületet a bőrtípusnak megfelelő arclemosóval.
Öblítsd le az arclemosót egy nedves törölközővel vagy textillel.
Vidd fel az arctonikot és szárítsd meg a bőrfelszínt.
Vidd fel a Longue Vie Yeux és a Longue Vie Lèvres krémeket
a szemkörnyékre és az ajkakra.
Tegyél vattakorngot a szemekre.
Ecset segítségével vékony rétegben vidd fel a HYDRA PH PEELING-et.
Hagyd hatni 7 percig.
A fokozott hatás érdekében két percenként simítsd át az ecsettel
a peelinget az arcon.
Távolítsd el a peelinget egy spatula segítségével.
Öblítsd le a maradékot nedves törölközővel vagy textillel.
Szárítsd meg az arcbőrt.
Tedd fel a HYDRA NEUVE masszázskrémet a teljes arcfelületre.
Masszírozd az arcot 10 percig.
Ne öblítsd le, ne is tonizálj!
Tedd fel a HYDRA BEAUTÉ maszkot a teljes arcfelületre a csomagolás hátoldalán
található utasítások szerint.
Hagyd hatni 10 percig.
Finoman távolítsd el a maradékot.
Tonizáld az arcbőrt és szárítsd meg.

AFTER TREATMENT A KEZELÉS UTÁN

Tedd fel a vendég bőrtípusának és bőrállapotának
leginkább megfelelő ápoló krémet.
Használd a GUINOT kézi tükröt a kezelés eredményének megmutatásához.
Készíts egy gyors, könnyű sminket.

OTTHONI BŐRÁPOLÁSI TANÁCS
PRESCRIPTION

Írd össze vendégednek a szükséges otthoni bőrápolási termékeket, hogy
a kezelés eredménye a lehető leghosszabb ideig megmaradjon.

