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SWEET TEMPTATION 
DEN SÖTASTE FRESTELSEN AV ALLA KROPPSBEHANDLINGAR! 
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Delicious Seduction Scrub P-8676P 1000 ml 

Creamy Chocolate Body Pack P-8686P 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem älskar inte den söta doften av 
choklad som genast ger oss en varm 
känsla och får oss att känna oss trygga? 
En kopp varm choklad när det är kallt 
ute, smaken av silkeslen choklad på 
tungan, ett ögonblick av total njutning 
när du äter en bit av fin konfektyr... 

Den sötaste frestelsen av alla 
kroppsbehandlingar! 

Det är ett bevisat faktum att choklad 
förbättrar vår allmänna känsla av 
välbefinnande, eftersom fenyletylamin 
innehållet av kakaobönor stimulerar 
frisättning av dopamin, en kemikalie 
som produceras av kroppen som också 
kallas “lyckohormon”.  

Bara den frestande doften av choklad 
gör att vi slappnar av och varvar ner. 
Kakao minskar samtidigt fria radikaler 
som produceras genom oxidativ stress. 
Choklad innehåller polyfenoler; de har 
en anti-oxiderande effekt och hjälper 
därför huden att se frisk, fast och smidig 
ut. Att applicera varm choklad på huden 
kan minska spänningar och återställa 
balansen. En söt kroppsbehandling är 
en unik SPA-upplevelse, särskilt när det 
är kallt ute. 
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SWEET TEMPTATION 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8676P 

 

 

  

 Delicious Seduction Scrub 

KROPPSPEELING MED KAKAOEXTRAKT 

Delicious Seduction Scrub är en kroppspeeling med kakaoextrakt från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Delicious Seduction Scrub med naturligt kakaoextrakt är en unik SPA- 
upplevelse för huden och alla sinnen. Vid applicering doftar denna 
hudförbättrande krämgel intensivt av choklad. Den utvecklades särskilt som 
en del av en "SWEET TEMPTATION" SPA-ritualbehandling. 

Delicious Seduction Scrub avlägsnar effektivt grov hud och gör torr hy 
smidigare och fastare, särskilt under den kalla tiden på året.  

Kakaoextrakt stimulerar hudens mikrocirkulation och skyddar den mot fria 
radikaler. Mineralbaserat pimpstenspulver och vulkaniska berggranulat 
avlägsnar alla döda hudceller och förbättrar hudens övergripande utseende. 

Delicious Seduction Scrub är en idealisk bas för en "SWEET 
TEMPTATION" behandling, eftesom huden absorberar andra 
hudvårdsprodukter lättare efter en kroppspeeling. Den läckra chokladdoften 
förför dina sinnen. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Theobroma cacao: Kakaoträdextrakt, rikt på teobromin och 
polyfenoler, stimulerar hudens mikrocirkulation och skyddar den mot fria 
radikaler 

❖ Pumice powder: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov hud. 
Pimpstenspulver är tillverkat av vulkaniskt glas med hjälp av en 
patenterad fysisk tillverkningsprocess. De resulterande porösa 
partiklarna har en kornstorlek och är perfekta för alla former av 
exfoliering 

❖ Volcanic rock granules: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov 
hud 

 

 

 

 

 

❖ En njutning för huden och alla 
sinnen 

❖ Perfekt för den kalla tiden på året 

❖ Förbättrar hudens utseende 

❖ Gör att torr hy ser jämnare ut 

❖ Olja-i-vatten krämgel 

❖ Läcker chokladdoft 

 

 

Applicering 

Fördela jämnt över hela kroppen och 
massera varsamt in tills önskad 
exfoliering har uppnåtts. Om det 
behövs, applicera mer på armbågarna, 
knän, lår eller skinkor. Torka av med 
varma handdukar eller helt enkelt skölja 
av i en dusch.  
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SWEET TEMPTATION 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8686P 

 

 

  

 Creamy Chocolate Body Pack 

LUGNANDE CHOKLAD INPACKNING 

Creamy Chocolate Body Pack är en lugnande chokladinpackning från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Krämig choklad har en läcker smak, och nu kan du också få den känslan på 
din hud! Den smidiga konsistensen hos denna krämiga kroppsinpackning 
gör det enkelt att varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Den är 
som magi för huden, eftersom den gör huden sammetslen och otroligt 
smidig. 

Torr hy blir vackert mjuk igen. Kakaodoften är avslappnande och stimulerar 
kropp och själ. 

Eftersom detta krämiga behandlingspaket är så snabbt och enkelt att 
applicera och torka av, är det en populär SPA-ritual för användning på 
salongen. Alla maskrester kan lätt masseras in i huden och gör att den 
känns vackert mjuk. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Theobroma cacao: Kakaoträdextrakt, rikt på teobromin och 
polyfenoler, stimulerar hudens mikrocirkulation och skyddar den mot fria 
radikaler 

❖ −bisabolol: Lugnande  

❖ Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud 

 

❖ Behandling för huden och alla 
sinnen 

❖ Perfekt för den kalla tiden på året 

❖ Balanserar torr hud  

❖ Mjukgörande 

❖ Krämig, mjuk kroppsbehandling  

❖ Enkel och snabb att applicera 

❖ Läcker chokladdoft 

 

 

Applicering 

Applicera Creamy Chocolate Body Pack 
generöst över hela kroppen. Täck 
kroppen med foliewrap och lämna 
kunden att vila under en varm filt. Låt 
verka i 20-30 minuter. Torka av 
eventuella rester med en varm handduk 
eller massera in dem i huden. 

Tips: Creamy Chocolate Body Pack kan 
också användas för en hel 
kroppsmassage. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

SWEET TEMPTATION Behandlingar 
 

Få din kund på humör inför en SWEET TEMPTATION behandling genom att servera en kopp varm choklad med vispad 
grädde ovanpå eller en bit choklad innan du börjar behandlingen. Sätt på avslappnande musik, tänd ett doftljus. Detta 
hjälper din kund att slappna av och att engagera sig i ritualen från topp till tå. 
 
 

CHOCOLATE BATH PRODUKT 

Rengöring & Avslappning • Delicious Seduction Scrub 

                                                                     • Body Massage Oil (if needed) 
  

COCOA BODY PEEL PRODUKT 

Lugnande & Balanserande  • Delicious Seduction Scrub 

• Body Massage Oil  
  

CHOCOLATE BODY TREATMENT PACK PRODUKT 

  Mjukgörande & Lugnande • Creamy Chocolate Body Pack 
  

SPA MASSAGE TREAT PRODUKT 

Vitaliserande & Avslappande • Body Massage Oil 
  

ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS 
HAMMAM 

PRODUKT 

Vitaliserande & Rengörande • Refreshing Shower Gel 
  

SWEET TEMPTATION TREATMENT PRODUKT 

Rengöringsbehandling  • Refreshing Shower Gel    

Body peel • Delicious Seduction Scrub  

Mask • Marine Melody Body Pack 

Massage • Body Massage Oil 

Avslutande touch (vid behov) • Moisturizing Body Lotion 
  

 

 


