Het starterspakket salon – tips voor gebruik
Wij bieden u dit starterspakket aan voor slechts 265 euro (excl. BTW). Hiermee kunt u
ongeveer 200 behandelingen doen. Eén behandeling kost u dus slechts 1,33 euro!
Lees voor u aan de slag gaat nog even aandachtig deze handige tips:

U ontvangt:
-

Een reinigingsmelk voor elk huidtype, 250 ml.
Een reinigingsgel voor de normale tot vette huid, 250 ml.
Een tonic lotion voor de normale en vette huid, 250 ml.
Een tonic lotion voor de droge huid, 250 ml.
Een huidontspannende lotion, 250 ml.
Een ontsmettende anti-acne lotion, 250 ml.
Een peeling (scrub) voor elk huidtype, 250 ml.
Een hydraterende liposomengel voor elk huidtype, 100 ml.
Een gelaatscrème voor de normale tot droge huid, 250 ml.
Een hydraterend liposomenmasker, 250 ml.
Een verfrissend aloë vera masker, 250 ml.
Een rijke massagelotion met teunisbloemolie, 250 ml.
Een humidity ampulverzorging.

Verder ontvangt u :
-

Zeer gedetailleerde luxe vierkleurenfolders.
Productproefjes (3ml).
Tasjes.
Persoonlijk verzorgingsplan (klantenfiche).
Klanten informatiekaart
Ingrediëntenanalyse
Cadeaubonnen.
Posters.
Werkmap.

+ NU GRATIS GROTE SKINIDENT HANDDOEK
(100*180 cm)

Gebruik van de producten
Cleansing milk for every type of skin
Deze milde olie-in-water emulsie zorgt voor een reiniging van de huid en heeft gelijktijdig ook een verzorgende werking.
Aanbrengen op de hand en emulgeren met water.

Cleansing gel for every type of skin
Deze extreem milde tensiden zorgen voor een reiniging van de huid en hebben gelijktijdig een verzorgende werking.
Aanbrengen op de hand en emulgeren met water.

Facial tonic lotion for normal and oily skin
Milde waterige tonic met een nareinigende en mechanische functie bij het aanbrengen van liposomen. Een watje
doordrenken met tonic lotion en met cirkelvormige bewegingen zacht over het gelaat, de hals en decolleté aanbrengen.
Facial tonic lotion for dry skin
Milde waterige tonic met een nareinigende en mechanische functie bij het aanbrengen van liposomen. Een watje
doordrenken met tonic lotion en met cirkelvormige bewegingen zacht over het gelaat, de hals en decolleté aanbrengen.

Anti-Comedo lotion 9,8
Alcoholwaterige lotion met PH-waarde 9,8 waarmee je de dode huidcellen gaat verweken zodat de talg optimaal kan
verwijderd worden. (eventueel in combinatie met de vapozone) Een watje rijkelijk doordrenken met deze lotion en op de
betreffende plaatsen aanbrengen voor het verwijderen van de onzuiverheden. 5 minuten laten inwerken en aansluitend
de onzuiverheden verwijderen. Hierna steeds de Anti-Comedo lotion 4,8 gebruiken om de behandelde plaatsen te
desinfecteren en de zuurtegraad van de huid te herstellen.

Anti-Comedo lotion 4,8
Alcoholwaterige lotion met PH-waarde 4,8. Gezichtslotion met desinfecterende, adstringerende en verfrissende werking,
reguleert de zuurtebeschermingsmantel van de huid. Een watje rijkelijke doordrenken met deze lotion en aanbrengen na
het verwijderen van de onzuiverheden.

Peeling medium (gevoelige huid tot alle huidtypes)
Olie in water emulsie met microfijne slijpdeeltjes om de afgestorven huiddeeltjes af te schilferen en om oppervlakkige meeeters te verwijderen. Reinigende en onmiddellijke werking. De peeling op een vochtige huid aanbrengen, kort laten
inwerken en dan met zachte cirkelvormige masseren. Daarna grondig afspoelen met lauw water tot alles verwijderd is.
Liposome Multi Active Light
Liposomenverzorging, serum, geschikt voor elk huidtype, kern van een DR. BAUMANN verzorging. Ook geschikt voor een
zeer vette huid en bij warm weer. Het verzorgt zowel aan de oppervlakte als in de diepere lagen. Aanbrengen en met
cirkelvormige bewegingen verdelen, zowel ’s morgens als ’s avonds. Slechts een ½ à 1 pompje is voldoende voor het
volledige gelaat.

Sensitive Normal and Dry Skin
Rijke maar toch lichte olie in water crème op basis van jojobaolie. Biedt bescherming en verzorging voor elk huidtype.
Ook ideaal voor de gevoelige en de naar allergie neigende huid. De huid wordt frisser, gladder en rimpels verminderen.
Aanbrengen met cirkelvormige bewegingen, zowel ’s morgens als ’s avonds.
Liposome mask (super hydraterend)
Liposomenmasker op basis van gel. Diep werkend masker voor elk huidtype. Verzorgt de huid zowel aan de oppervlakte
als in de diepere lagen. De sterkte en diepte van de rimpels neemt af. Vooral voor de extreem vochtarme huid maar
ook zeer geschikt voor de gevoelige en veeleisende huid. De teint wordt frisser, zachter, aantrekkelijker en er is een
betere doorbloeding. Ook de talgproductie wordt na een zekere tijd optimaal geregeld. De huid wint haar veerkracht,
frisheid en strakheid terug. Dun aanbrengen, 15 min. laten intrekken en inmasseren.
Aloé vera mask (kalmerend)
Kruidenmasker op basis van gel. Werkt tegen onzuiverheden van de huid, reguleert de talgproductie en is zeer geschikt bij
acne. Werkt roodheid en irritatie van de huid tegen, ook na verbranding door de zon. De teint wordt frisser en zachter. Dun
aanbrengen, 15 min. laten intrekken en inmasseren.
Intensive lotion
Water in olie lotion voor de droge huid. Wordt gebruikt als intensieve verzorging van het gelaat en lichaam en functioneert
ook perfect als massagelotion. De huid wint opnieuw haar veerkracht, frisheid en strakheid terug en wordt beter doorbloed.
Het is een textuur tussen een crème en een olie, zo kan je een goede grip houden en is het ook minder vermoeiend voor je
handen.

Humidity
Werkstofampul voor een droge, vochtarme huid. Rijk aan hyaluronzuur, ureum en melkzuur. Kan eventueel gemengd
worden met de aanvullende crème. Enkele druppels zijn reeds voldoende.

Volgorde van gebruik van de producten
-

Reinigen
Peeling
Indien nodig comedonenreiniging
Lotion
Liposomen aanbrengen op nog vochtige huid
Massage met intensive lotion of met masker
Humidity ampul
Aanvullende crème

