NATURE EXPERIENCE
UPPLEV EN RESA GENOM NATUREN!

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Green Freshness Scrub

P-8679P

1000 ml

Balancing Body Pack

P-8689P

1000 ml

Även en kort promenad genom orörd
natur låter oss andas mer fritt och får
oss att glömma våra vardagliga
bekymmer. Vi lyssnar på fågelkvitter,
sorlet av bäcken och vindens
prasslande genom träden i skogen.
Denna medvetna medvetenhet om
naturen har en positiv effekt på vår
kropp och vår själ!
Upplev en resa genom naturen.
Naturen har några fantastiska aktiva
ingredienser i beredskap för oss att
förvandla en spa-behandling till en
oöverträffad lyxupplevelse! Det är ett
välkänt faktum att bokträdextrakt
stimulerar cellernas metabolism.
Torvmarkerna, å andra sidan, är källan
till ett värdefullt torvextrakt som är
särskilt rikt på humussyra och därför har
en ovanlig hudrengörande och
återupplivande effekt.
Blåbärsfröolja är särskilt rik på omättade
fettsyror och har även en hudutslätande
och åtstramande effekt.
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NATURE EXPERIENCE
❖

Effektiv behandling mot grov hud

❖

Lugnar och renar huden

❖

Mekanisk exfoliering

❖

Stimulerar hudens metabolism

GROSS.
1000 ml
Ref.

Applicering

P-8679P

Green Freshness Scrub
HUDRENGÖRANDE KROPPSPEELING
Varje dag lösgörs döda hudceller som lämnas kvar på hudytan som ger vika
för den nya huden under. Det är en ständig förnyelseprocess. Tyvärr sker
inte denna process jämnt och avslöjar då hudens torra områden.
Green Freshness Scrub är en helt naturlig korrigerande åtgärd. Den släta
krämgelen innehåller pimpstenspulver, som har en exfolierande effekt.

Applicera Green Freshness Scrub över
hela kroppen med milda cirkulära
rörelser. Applicera mer tryck när du
masserar skrubben på delar av kroppen
där huden är grövre, såsom
armbågarna, knäna och hälarna. Skölj
av rester eller torka av dem med varma
handdukar.
Tips: Perfekt för behandling av specifika
områden särskilt drabbade av
sprickbildning som en del av en pedikyr.

Green Freshness Scrub rengör huden noggrant och förbereder den perfekt
för applicering av efterföljande hudvårdsprodukter.
Den typiska torvdoften som karakteriserar varje enskild produkt i “NATURE
EXPERIENCE” Sparitual sortiment, kompletterar vackert denna
återupplivande känsla.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Peat extract: Särskilt rik på humussyror, djuprengörande och
återupplivande, förbättrar utseendet på hudens yta, jämnar ut och
stramar upp hudens övre skikt

❖

Pumice powder: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov hud.
Pimpstenspulver är tillverkat av vulkanisk sten med hjälp av en
patenterad fysisk tillverkningsprocess. De resulterande porösa
partiklarna har en korn storlek som är perfekta för alla former av
exfoliering
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NATURE EXPERIENCE

GROSS.

❖

Vitalisernade och försiktigt
stimulerande

❖

Krämig mjuk kroppbehandling

❖

Återfuktande

❖

Hudutslätande och rengörande

❖

Enkel och snabb att applicera

1000 ml
Ref.
P-8689P

Balancing Body Pack
FUKTGIVANDE KROPPSINPACKNING
Den smidiga konsistensen hos denna krämiga behandlingsinpackning gör
det enkelt att varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Det är som
magi för huden: sammetslen och otroligt smidig.
Även känslig hud gynnas av den rengörande och försiktigt återupplivande
effekten av torvextraktet i detta behandlingspaket. Andra ingredienser har
särskilt återfuktande egenskaper som gör att huden känns supermjuk.
Balancing Body Pack är en härligt närande hudvårdsbehandling för en
hudstärkande spabehandling. Eftersom denna krämiga
behandlingsinpackning är så snabb och enkel 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 kännas vackert mjuk.

Applicering
Applicera Balancing Body Pack
generöst över hela kroppen. Täck
kroppen med foliewrap och lämna
kunden att vila under a varm filt. Låt
verka i 20-30 minuter. Torka bort
eventuella rester med en varm handduk
eller helt enkelt massera in dem i huden.
Tips: Balancing Body Pack har visat sig
utmärkt för kunder som känner sig trötta
och utmattade. Den aromatiska doften
har en återupplivande effekt.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Peat extract: Särskilt rik på humussyror, hudrengörande och
återupplivande, förbättrar utseendet på hudens yta, jämnar och stramar
upp hudens övre lager

❖

Beech extract: Extrakt från unga bokträdskott som stimulerar hudens
metabolism

❖

Blueberry seed oil: Rik på omättade fettsyror och antioxidanter, för
smidigare och fastare hud

❖

−bisabolol: Lugnande

❖

Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG
NATURE EXPERIENCE BehandlingS
Få din kund på humör inför en NATURE EXPERIENCE lyxbehandling genom att servera henne en kopp örtte innan du
börjar. Sätt på avslappnande musik, dekorera behandlingsrummet med mossa, löv och grenar och tänd ett doftljus. Detta
hjälper din kund att slappna av och att engagera sig i ritualen från topp till tå.
PEAT PEEL

PRODUKTER

Rengörande & Stimulerande

• Green Freshness Scrub

BIO-BALANCE TREATMENT PACK

PRODUKTER

Återfuktande & Balanserande

• Balancing Body Pack

DETOX WRAP

PRODUKTER

Avgitande & Uppstramande

• Dead Sea Black Mud „AL NADARA“ (BODY)

DETOX MASSAGE

PRODUKTER

Avgiftande & Vitaliserande

• Body Massage Oil

OCEAN TREASURE TREATMENT

PRODUKTER

Rengöring

• Refreshing Shower Gel

Kroppspeeling

• Green Freshness Scrub

Mask

• Balancing Body Pack

Massage

• Body Massage Oil

Avslutande touch (vid behov)

• Moisturizing Body Lotion
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