PRIME ESSENTIALS

PRIME ESSENTIALS

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Body Massage Oil

P-8788P

500 ml

Refreshing Shower Gel

P-8701P

1000 ml

Milky Bath Powder (Utgår 2020)

P-8706P

600 g

Body Gel Pack

P-8871P

3000 ml

Thermo Body Pack

P-8882P

4000 g

Moisturizing Body Lotion

P-8901P

1000 ml

Särskilda förberedelseprodukter för
kroppsbehandling.
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PRIME ESSENTIALS
❖

Hudutjämnande

❖

Hudvårdande

❖

Lätt att fördela

GROSS.
500 ml

Applicering

Ref.
P-8788P

Body Massage Oil

Applicering vid WELLNESS ritualer.
Fördela kroppsmassageoljan över
kroppens hud för en välgörande heleller partiell kroppsmassage.

NATURLIG MASSAGEOLJA
Body Massage Oil är en högkvalitativ olja som erhålls från nötter av
Macadamia träd. Den ljusgula nötoljan innehåller en hög mängd
palmitoleicsyra och är en enastående hudfuktighetskräm och mjukgörare.
Behaglig att applicera, tränger den lätt in i huden, ger den en silkeslen
karaktär och därmed bidrar till kroppens hud vårdas.
Den friskt doftande Body Massage Oil är idealiskt lämpad för alla
WELLNESS ritualer. För en ännu bättre hudkänsla, kan det vara behagligt
att den värms upp i början av massagen.

AKTIVA SUBSTANSER
1.

Macadamia nut oil: Rik på palmitoleicsyra, jämnar ut huden,
stabiliserar hudens naturliga hydrolipidiska film
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PRIME ESSENTIALS

GROSS.
1000 ml
Ref.

❖

Rengör kroppen särskilt varsamt

❖

Förebygger vätskeförlust

❖

Vårdar huden även i duschen
tack vare formulan med
havsmineraler

❖

Ger mjuk, fräsch hy

❖

Parabenfri

P-8701P

Refreshing Shower Gel
UPPFRISKANDE DUSCHGEL
Refreshing Shower Gel med algextrakt och havsmineraler renar kroppen
särskilt varsamt och grundligt. Det rika, silkeslena skummet smeker huden
och lämnar den fräsch och väl omhändertagen, utan att torka ut.

Applicering
Kan användas för alla WELLNESS
ritualer. Applicera en liten mängd gel på
våt hud, löddra upp och skölj noga.
Tips: Duschgelén kan också användas
som bubbelbad.

Kombinerat med havsvatten, vitaliserar unika komplex av bruna, gröna och
röda alger huden och förser den med värdefulla havsmineraler och
spårämnen. Lipidfrämjande medel hjälper till att bibehålla hudens lipidskydd.
Refreshing Shower Gel är lämplig för varje WELLNESS ritual. En hint av
den uppfriskande doften i denna milda formula lämnas kvar på huden.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Laminaria digitata: Oarweed från familjen brunalg, rik på mineraler och
spårämnen

❖

Chondrus crispus: Röda algextrakt, rikt på mineraler och spårämnen

❖

Ulva lactuca: Grön havssallad, innehåller höga halter av magnesium,
kalcium, vitamin A, vitamin B12 och vitamin C

❖

Sea salt: Speciellt rik på mineraler och spårämnen, vitaliserar huden
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PRIME ESSENTIALS
❖

Avkopplande

❖

Utsökt doft

❖

Innehåller inga tensider

❖

Vårdar huden

❖

Upplöses snabbt i vatten

GROSS.
600 g
Ref.
P-8706P

Applicering

Milky Bath Powder (Utgår 2020)
UTSÖKT, MJÖLKAKTIGT BAD
Ultrafint pulver, som snabbt löses upp i vatten och fylls med en
oemotståndlig doft, som gör detta mjölkiga bad till ett lyxigt bad.
Mjölkproteinet som finns i produkten lugnar och vårdar huden.
Mily Bath Powder avlägsnar torra hudceller på ett särskilt skonsamt sätt
samtidigt som den stimulerar hudens förnyelse och lämnar ytan av huden
smidig och elastisk.

Häll 20 gr mjölkpulver i ett behagligt
varmt, bad. Badet bör pågå i cirka 15 till
20 minuter. Efter badet, skölj huden
snabbt med vatten. Använd inte tvål
eller badtillsatser som innehåller tvål.
Tips: Att lägga till några rosenblad till
badet hjälper till att skämma bort
sinnena lite mer!

Ger enkel avslappning för kropp och själ i ett fullt bad.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Collagen: Återfuktar, jämnar ut huden

❖

Milk protein: Mjukar upp, avslappnande
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PRIME ESSENTIALS
❖

Antioxidant effekt

❖

Uppfriskande Body Pack som en
del av “YOUTH PERFECTION”
ritualen

❖

Body Pack med “anti-aging”
effekt

GROSS.
3000 ml
Ref.
P-8871P

Applicering

Body Gel Pack
FRUKTIG, FRÄSCH HELKROPPSINPACKNING
Tack vare sina vitaliserande och föryngrande egenskaper har tranbärens
biologiskt verksamma ämnen uppnått särskild kraft.
De tjänar till att stärka immunförsvaret och förhindra förtidig cellåldrande. För
tidigt åldrande av huden bekämpas därför i en anda av anti-age-behandling.
I friskvårdsbehandling är applicering över hela kroppen ett absolut måste.
Detta är desto bättre om det kan genomföras utan ansträngning och
påkostade spa-anläggningar. Body Gel Pack är en fruktig, röd gel med en
uppfriskande konsistens. Det är lätt att applicera och ännu lättare att ta bort
med fuktiga kompresser.

Kunden ligger på behandlingsbädd som
är täckt med plastfilm. Kroppen täcks
jämnt med Body Gel Pack. För att göra
detta, applicera ca. 200 ml gel med hjälp
av en pensel. Förslut sedan plastfilmen
för att bilda en helkroppsinpackning, och
täck kunden med en termisk filt. Låt
verka i ca. 20-30 minuter. Maskrester
kan enkelt avlägsnas med fuktiga,
varma handdukar eller sköljas av under
duschen.
Tips: Applicering med handflatorna
minskar “kalla rysning" som man
vanligtvis får då den appliceras med en
pensel.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Cranberry extract: Rik på polyfenoler, som har en antioxiderande
effekt, och tokotrienoler, naturliga vitamin E, omättade fettsyror verkar
för att bibehålla fukt
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PRIME ESSENTIALS
❖

Avlägsnar överskottsvätska och
restprodukter

❖

Perfekt Body Pack som en del av
"OCEAN TREASURE " ritualen

❖

Mysig, varm kroppsinpackning

GROSS.
4000 g
Ref.
P-8882P

Applicering

Thermo Body Pack
AUTOTERMISK KROPPSINPACKNING
Denna autotermiska Body Pack stöttar friskvårdsbehandling med algextrakt
"par excellence".

För partiell kroppsbehandling, blanda
ca. 250 g pulver med 300 ml vatten för
att bilda en slät pasta (mer för en
helkroppsbehandling). Linda kroppen i
plastfilm och låt kunden vila under
värmefilt på detta sätt. Låt verka i ca. 20
minuter och tvätta sedan av.

Så snart algpulvret blandas med vatten, reagerar lösningen genom att
värmas upp. Med hjälp av magnesiumoxid värms maskpreparatet upp
märkbart efter bara några minuter, "bildar bubblor". Under påverkan av
denna värme, har Wellness-behandling en särskilt avslappnande karaktär.
Samtidigt absorberas de aktiva substanserna av algextrakt särskilt väl av de
uppvärmda hudområdena.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Laminaria digitata: Oarweed från familjen brunalg, i mikropulveriserad
form, rik på mineraler och spårämnen, aktiverar ämnesomsättningen

❖

Spirulina maxima: Mikro- och gröna alger, ger näring, vårdar huden

❖

Magnesium oxide: Aktiv substans för utveckling av värme

❖

Marine salt: Rik på mineraler och spårämnen
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PRIME ESSENTIALS
❖

Perfekt avslutning på
spabehandling med Thermo
Body Pack eller Gel Pack

❖

Lätt, icke-fet konsistens

❖

Återfuktar och kapslar in fukt

❖

Lämnar huden silkeslen

Ref.

❖

Behagligt fräsch, mild doft

P-8901P

❖

Parabenfri

GROSS.
1000 ml

Moisturizing Body Lotion
ÅTERFUKTANDE BODY LOTION
Vårdande kroppslotion med utvalda algextrakt, fuktgivande aktiva
ingredienser och naturliga lipider. Återfuktande kroppslotion är den idealiska
avslutningen till alla friskvårdsbehandlingar. Tack vare sin lätta, ickekladdiga textur absorberas emulsionen omedelbart, så att du kan klä dig
direkt.

Applicering
Kan användas för alla WELLNESS
ritualer. Sprid Moisturizing Body Lotion
på huden och låt absorberas.

Den vårdande formulan innehåller fuktgivande natrium PCA och glycerin. Ett
unikt komplex av bruna och röda alger vitaliserar huden och förser den med
värdefulla havsmineraler och spårämnen. Vegetabiliska oljor och vaxer
jämnar ut huden, stöder dess naturliga barriärfunktion och håller den smidig.
Resultatet: trippel-effekten återfuktar, jämnar ut huden och återuppbygger
sin naturliga skyddande film. Huden känns silkeslen och har en behagligt
fräsch doft.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Olus oil: Naturliga lipidkomponenter från rapsolja; skyddar huden från
vattenförlust och stöder dess naturliga barriär

❖

Candelilla Wax: Naturligt vax från bladen av kandelilla buske; ger
lotionen dess mjuka konsistens och gör den märkbart skonsam

❖

Glycerine: Återfuktar och kapslar in fukt

❖

Sodium PCA: Fuktighetsbevarande medel baserade på Pyrrolidin
karboxylsyra; gör huden mer smidig och elastisk

❖

Laminaria digitata: Oarweed från familjen brunalg, rik på mineraler och
spårämnen

❖

Chondrus crispus: Rödalalextrakt, rikt på mineraler och spårämnen

❖

Allantoin: Anti-irriterande effekt; stöder hudens naturliga förnyelse
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