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LIFT

SUMM UM

FESZESÍTŐ KEZELÉS

• Távol ítsd el a make-up-ot a bőrtípusnak megfelelő
sminklemosóvaL
• Távolítsd el a make-up-ot az ajkakról is.

A BŐRFELSZfN ELŐKÉSZfTÉSE

• Tisztítsd le a teljes arcfelületet a bőrtípusnak megfelelő

arclemosóvaL

• Öblítsd le az arclernasót egy nedves törölközővel
vagy textilleL
• Vidd fel az arctonikat és szárítsd meg a bőrfelszínt

e Tedd fel a LIFT SUMMUM DOUBLE EXFOLIATION
1. BŐRCSISZOLÁS
mechanikai, enzimatikus és
gyümölcssavas peelinggel
1O perc

peelinget a bőrfelszínre
• Dorzsold le a bőrt max. l O percig a szemkörnyéket ki hagyva.
• Öblitsd le a maradékot nedves törölközővel vagy
textilleL
• Tedd fel a LIFT SUMM UM masszázskrémet

2. MASSZÁZS
feszesíti és megemeli az arkontúrt
lOpere

Hatóanyagok: cellulóz mikrorészecskék: csiszoló hatás, papaya
kivonat: enzimatikus peeling hatás,
gyümölcssavak: serkentik az elhalt
hámsejtek leválását.

Hatóanyagok: mahagóni barka kivo-

a teljes arcfelületre.

nat: stimulálja a kollagén termelést,

• Masszirozd az arcot l O percig.

Alaria esculenta alga kivonat: védi a

• Ne öblitsd le, ne is tonizálj!

kollagént és az elasztint, serkenti a
hialuron sav termelődést a bőrben .

3. RÁr'JCFELTÖLTÉS
mechanikai és kozmetikai
ránckezelés
Spe re

Hatóanyagok: Hialuron sav: ráncfel• Töltsd fel a látható ráncok vonalát
a LIFT SUMM UM FILLER termékkeL

töltő,

nedvesség megtartó, maha-

góni barka kivonat, Alaria esculenta
alga kivonat.

e Tedd fel az LIFT SUMMUM ARCMASZKOT, majd
4. ARC-, NYAK- ÉS
DEKOLTÁZS MASZKOK
feszesítik a bőrt és azonnali lifting
hatást eredményeznek lS perc

utána vékony rétegben kend el a teljes dekoltázs
területén a LIFT SUMMUM DEKOLTÁZS MASZKOl
• Finoman távolitsd el a maradékot.
• Tonizáld az arcbőrt és száritsd meg.
Tedd fel a vendég bőrtipusának és bőrállapotának
leginkább megfelelő ápoló krémet.

A KEZELÉS UTÁN

Használd a GUINOT kézi tükröt a kezelés eredményének megmutatásához.
Készíts egy gyors,

OTTHONI BŐRÁPOLÁSI TANÁCS

kannyű

sminket.

lrd össze vendégednek a szükséges otthoni bőrapolasi
termekeket, hogy a kezelés eredménye a lehető leghosszabb ideig megmaradjon.
(SÉRUM LIFTOSOME, CRÉME LIFTOSOME, CRÉM E LIFT SUMM UM
TIME LOG IC AGE SÉRUM, CRÉME AGE LOG IC YEU X, CRÉME AGE
SUMMUM, CRÉME AGE LOG IC, CRÉME AGE NUTRITVE CRÉME
LONG UE VIE COU, SÉRUM LONG UE VIE DEDOLLETÉ)

Hatóanyagok: Dynalift és Biotechnológiai Komplex: bőrfeszesítő,
lifting film képző hatás, stabilizált
C-vitamin: helyreállítja a ragyogást,
mahagóni barka kivonat, alaria
esculenta alga kivonat.

