
FACIAL ICE GLOBES

CRYOMASSAGE

COOLS, STIMULATES, REDUCES REDNESS AND PUFFINESS





doozie Facial Ice Globes efterligner den

professionelle kryoterapi ved at

kuldebehandle din hud – bare hjemme hos

dig selv.

Du opbevarer Facial Ice Globes i fryseren, eller

nedkøler dem i bare 30 minutter, og de er klar

til brug.

Det er nemt og ukompliceret, og

behandlingen har masser af hudforbedrende

fordele.

Udover den utrolig behagelige følelse efter

brug af doozie Facial Ice Globes, vil du se

resultater med det samme.

De her luksuriøse vidunderglobes vil hurtigt

blive dit, og din huds, nye bedste vennepar.

Lige en venlig advarsel – det er ganske

vanedannende!

HVORFOR
Facial Ice Globes



Væsken som anvendes i vores Globes, er en

frostsikker biopolymergel, produceret af bl.a.

naturlige råmaterialer udvundet af planter,

bionedbrydelig, og ganske uskadelig for både dig

og for miljøet. Den bliver iskold, men kan ikke fryse.

Vores Facial Ice Globes er produceret i ekstra

tykt, og ekstra stærkt, hærdet borosilikatglas

for maksimal styrke.

Dette specialglas er meget resistent overfor

høje temperatursvingninger, og har en lav

udvidelsesfaktor. Det er stabilt, og helt fri for

bly eller andre skadelige kemikalier.

Dets høje styrke og hårdhed gør det især

anvendeligt i medicinalbranchen, i den

kemisk industri, indenfor solcelleenergi og

meget andet.

Hver enkelt Ice Globe er manuelt fremstillet,

og det sikrer en ensartet, glat og blød

overflade uden generende samlinger eller

uregelmæssigheder.

PREMIUM kvalitet

Da vi skulle finde en egnet producent til vores
FACIAL ICE GLOBES, var kriterie nr. 1, at de
skulle fremstilles i absolut bedste kvalitet.



PRINCIPPET VED KULDEBEHANDLING

Facial Ice Globes forbedrer hudens mikrocirkulation til stor gavn

for hudens generelle funktion, sundhed og udseende.

Når de iskolde Globes anvendes, vil kuldechokket få hudens

blodkar til at trække sig sammen, og med det samme vil du se

at rødme, inflammation, irritationer og hævelser aftager.

Ligesom når man bruger eks. en pose frosne ærter på en hævet

ankel eller lignende, vil hævelser og evt. smerter også mindskes

med det samme, og huden føles omgående fastere og mere

stram.

Når blodkarrene igen udvider sig, strømmer der frisk blod med

friske næringsstoffer frem til hudens overflade.

Denne midlertidige øgning i blodtilførslen, vil forbedre effekten

af dine hudplejeprodukter da næringsstoffer optages og

udnyttes langt bedre i huden, og du opnår samtidig en langt

friskere udstråling og en sund glød, men uden rødme.

Men kuldebehandling har mange flere vigtige fordele for dig og

din hud.

DE MANGE FORDELE VED AT BRUGE FACIAL ICE GLOBES

 Styrker mikrocirkulationen og forbedrer cellernes iltning,

samt hudens evne til at optage næringsstoffer.

 Styrker lymfedrænagen ved massage, og er med til at

eliminere affaldsstoffer.

 Dæmper omgående rødme og mindsker hævelser.

 Fantastisk til trætte, hævede øjne, poser og mørke rander.

 Opfrisker, lysner og klarer træt hud, og giver med det

samme en sund glød.

 Modvirker inflammation, beroliger og lindrer irritationer.

 Nedsætter talgproduktionen, og kan have en gavnlig

virkning på acne og ar deraf.

HVORDAN virker de  Får porerne til at se mindre og finere ud.

 Stimulerer nerver og muskler, og opstrammer og styrker

hudens konturer. Ideel til kæbelinjen, kindben og

øjenpartiet.

 Styrker kollagendannelsen, og mindsker de fine linjer og

rynker.

 Kan være med til at lindre hovepine, migræne, smerter i

bihuler, kæbespændinger eller anden ømhed. Virker også

lindrende eks. på et overbelastet håndled.

 Ideel efter behandlinger som peels, voksning, mikropeeling,

fillers og lignende.

 Maksimerer dine plejeprodukters virkning.

 Hjælper med at sette makeuppen.



NEDKØLING

Inden brug skal du nedkøle dine Globes i fryseren.

De kan også køles i køleskab, men vi anbefaler normalt fryseren,

da den optimale kuldetemperatur og efterfølgende virkning

dermed opnås bedst.

Køl dem min. 30 minutter i fryseren men gerne natten over, eller

opbevar dem fast i fryseren. De vil optimalt opnå en temperatur

på mellem -12 og -15 grader, som selvfølgelig gradvist stiger når

de bruges på huden.

Ved høj sensitivitet, anbefaler vi dog, at du starter med at køle

dem i køleskabet. De skal nok virke, men er mildere ved din hud.

Der skal ikke være froststykker på dine globes. Sker det, så hold

dem et halvt sekund under lunkent vand inden brug.

HVOR OFTE SKAL DE BRUGES

Brug dine Globes dagligt som en del af din hudplejerutine, eller

når som helst du har brug for en afslappende, forfriskende

hjemmebehandling.

Anvend dem et par minutter når du har travlt, eller så længe du

har lyst når du har tiden.

Ønsker du at opnå en længerevarende og en mere målrettet

behandling, bør du anvende dem regelmæssigt og gerne som

en del af din daglige hudplejerutine.

EFTER BRUG

Rengør dine Globes i varmt sæbevand eller afsprit dem, og

tilbage i fryseren med dem, så er de altid klar til næste gang.

Efterfølg med dine sædvanlige hudplejeprodukter.

HVORDAN FÅR DU DET BEDSTE UD AF ICE GLOBES

Afrens først din hud. Dine Globes virker ekstra behagelige, når

du inden brug påfører din favoritserum eller creme på huden.

Det får dem til at glide behageligt henover huden, og samtidig

vil dit plejeprodukt blive udnyttet bedre i huden.

Du kan også anvende dem over en sheetmaske, eller en anden

form for fugtmaske.

Brug rullende eller glidende ud- og opadgående bevægelser.

Lad dine Globes hvile et øjeblik over øjnene, og cirkuler rundt

om øjenområdet.

Anvend dem fra øjenbrynet op og ud mod hårgrænsen; på og

under kindbenene; på kæbelinjen; og rundt om munden. Husk

næsepartiet hvis du har tendens til forstørrede porer på næsen.

Afslut med at lade dem glide op og ned på halspartiet, og gerne

på dekolleté.

Du kan naturligvis også anvende dine Ice Globes på resten af

kroppen.

HVORDAN bruges de
Du kan ikke gøre noget forkert når du
bruger dine doozie FACIAL ICE
GLOBES. Du kan anvende dem dagligt
eller efter behov.



Mindre, finere porer

Færre linjer og rynker

Fastere konturer

Gavnlig mod acne

Superforfriskende

Øger produkters virkning

Regulerer talgproduktion

Lindrer smerter og ømhed

Modvirker hævelser

Styrker cellefornyelsen

Dæmper rødme

Anti-inflammatorisk

Lindrer irritationer

Forbedrer mikrocirkulationen

Styrker kollagendannelsen

Modvirker poser og mørke rander

Model: Marlene Lentz



BONUSTIPS

Opbevaring i fryseren: Du kan bruge indsatsen fra

æsken til at lægge din Globes i når de opbevares i

fryseren, så er der styr på dem.

Når du rejser: Opbevar dine Globes i æsken når du rejser

med dem, så er de godt beskyttet. Hvis der ikke er fryser

på dit opholdssted, kan du køle dem i køleskab / minibar,

eller tag en isspand med isterninger og køl dem deri.

Holdbarhed: Dine Ice Globes bliver aldrig slidt op. Men

selvom vores Globes er fremstillet i det stærkeste glas, er

det stadig glas, og kan naturligvis gå i stykker hvis man

eks. taber dem på et stengulv, eller banker dem hårdt

mod en håndvask. Så hold dem væk fra børn, pas på

dem, og de holder evigt.

En friskere makeup: Mange makeupartister sværger til

at bruge kulde både før makeuppen lægges. og efter den

er lagt. Dette giver makeuppen mere glød, længere

holdbarhed og en mindre skinnende overflade. Et kendt

trick er at bruge en isterning, men dette kan give

frostskader og er jo en våd omgang. Ice Globes er et helt

perfekt alternativ, og nemme selv at bruge.

Har du hovedpine: Pres dine Ice Globes let mod

tindingerne og rul dem opad i hårgrænsen. Lad dem

også hvile på øjenlåget, og brug enden af håndtaget, og

tryk det let i inderste øjenkrog.

Ved nakkespændinger: Rul Globes´ene op og ned fra

øverste del af nakken og opad i hovedbunden

Håndledsproblemer: Rul globes´ene på forside og

bagside af dit håndled indtil du mærker smerten aftager.

Hudkløe: Ved hudtilstande/sygdomme som rosacea,

atopisk eksem, nældefeber mm, vil de kolde Globes ofte

kunne lindre kløe eller en brændende fornemmelse, om

end midlertidigt. Men det afhænger af hudens

sensitivitet, så tal med lægen først.

Hedestigning: Nedkølingen af huden vil kunne mærkes

et godt stykke tid efter brug af Ice Globes, og på varme

dage, eller ved hedeture, kan dette være lige den

forfrisking du har brug for.




