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ANYAG  SZÁMÍTÁS

A számítás a felhasznált esthemax®  termékekre

érvényesek. 

Enzyme powder 1 kanál 

Vitamin C szérum 2 pipetta

Hydrojelly maszk 1 kanál

Vitamin gél maszk 5gr



A kezeléshez használt egyéb eszközök beszerezhetôek itt:
www.londonbeauty.hu

Extra puha legyezôecset. Ajánlott a
peeling powder hatóideje alatti
masszázshoz. A vendégek nagyon
szeretik igazi kényeztetés a bôrnek.
Ár: 1690.-Ft/db

Extra puha spa kesztyû. Ajánlott a
peeling powder eltávolításához. A
hagyományos egész kézre való
kesztyû helyett ez kifejezetten az
újjakra lett szabva. Lágy, mégis alapos
a kozmetikai lemosók, maszkok
eltávolításához.
Ár: 2690.-Ft/pár

Elektromos, cserélhetô fejes Jade stone
roller. A maszk hatóideje alatt
használható az "Y gömb " fej a karok
masszázsára vagy a jade roller része a
maszkon végzett arcmasszírozásához.
Ár: 14.990.-Ft/db



STEP BY STEP – Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk az
ESTHEMAX egyénre szabható bőrmegújító kozmetikai eljárását,
melyet az ősztől tavaszig tartó téli időszakban alkalmazhatunk.

LETISZTÍTÁS –
Tisztítsuk meg a bőrt a bőrtípusnak megfelelő
lemosónkkal, majd keverjünk ki 1 mérôkanál
esthemax enzyme powdert egy mérôkanál vízzel.
Keverjük addig amíg egy kellemes hab állagot
kapunk. Vigyük fel a bőrre két db legyezőecset
használatával és a 10 perc hatóidő alatt végezzünk
legyezőecset masszázst. Ha szükséges közben
vizezzük az ecseteket. A hatóidő letelte után nedves
szivacs és Spa kesztyûk használatával távolítsuk el a
maradékot.

1.

MIKRODERMABRÁZIÓ–
Végezzük el a vendégen a gyémántfejes
mikrodermabráziós kezelést. A bőrt fertőtlenítsük
előtte és utána is. A mikrodermabrázió önmagában
is egy eredményes bőrmegújító kozmetikai kezelés
viszont a következő lépésekkel még intenzívebb
hatást tudunk elérni.

2.

*akinek nincs mikrodermabráziós gépe az az Enzyme peeling
utolsó 5 percében használjon kézi hidroabráziós gépet. 



Hatóanyag bejuttatás –
esthemax®  C-vitamin hatóanyag koncentrátum,
melyet beütögethetünk finom mozdulatokkal a
bőrbe vagy alkalmazhatunk ultrahangos vagy
elektroporációs készüléket.

3.

Krémgél hatóanyagos maszk–
Tegyünk fel az arcra egy adag Arbutinos, vitaminos
maszkot . A 10 perces hatóidô után egy vizes
szivacs vagy spa kesztyû segítségével távolítsuk el.

4.

Krémgél hatóanyagos maszk–
Keverjünk ki 1 kanál Hydrojelly Illumination Orange
port 1 kanál vízzel, majd tegyük fel a vendég bôrére.
15 perc hatóidô alatt végezzünk dekoltázs vagy kar
masszázst, esetleg egy kellemes jade rolleres
arcmasszázst. ( a Hydrojelly maszk 5 perc után már
megfeleô állagúra köt egy Jade rolleres
masszázshoz )

5.


