EXFOLIATION SYSTEM
DEN PROFESSIONELLA BEHANDLINGSMETODEN FÖR SYNLIG HUDFÖRNYELSE

REFERENSNUMMER
PROFESSIONELL

STROLEK
PROFESSIONELL

PRODUKT

Cleanser

5700P

250 ml

pH Neutralizer

5710P

250 ml

Exfoliator 20

5720P

50 ml

Exfoliator 30

5730P

50 ml

Exfoliator 40

5740P

50 ml

Exfoliator 60

5760P

50 ml

Dessutom säkerställer hudterapeuten
lämplig eftervård. Detta inkluderar även
applicering av solskydd på hud som
nyligen behandlats med Exfoliation
System.
Efter en behandling med Exfoliation
System kommer cosmeceuticals i form
av koncentrat, serum, ampuller, krämer
och masker fungera optimalt eftersom
huden är förberedd så bra som möjligt
för efterföljande aktiva substanser.
Exfoliation System innehåller syntetiskt
erhållna fruktsyror - glykol, äppelsyra,
citron, vinsyra och salicylsyra. De har
samma molekylära struktur som de
fruktsyror som förekommer naturligt. De
kallas därför med rätta för
naturidentiska.

Exfoliation System är ett speciellt system baserat på fruktsyror för att
behandla huden. Denna djupverkande behandlingsmetod kan ta bort
ojämnheter från huden, förfina porer, dämpa pigmenteringar, dämpa
blemmor, eliminera en trött och grå hud samt ta bort små rynkor.
Resultaten blir snabbt synliga och huden blir dessutom piggare, yngre,
renare, jämnare med finare porer och får bättre cirkulation. Behandlingen
anpassas efter hudtyp och hudtillstånd och passar därför alla hudtyper.
Som en intensivt exfolierande behandlingskur, får vårt Exfoliation System
endast tillämpas av en skicklig och utbildad hudterapeut. Efter en grundlig
analys beslutar hudterapeuten om koncentrations- och exponeringstiden för
de enskilda specialprodukterna.
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Den balanserade kombinationen av alla
dessa syror är det som gör systemet så
unikt som det är effektivt. Dess
enastående hudtolerabilitet beror på
syrabuffring. Det väl tilldelade pH-värdet
förhindrar oönskade biverkningar
orsakade av kemiska brännskador,
medan effekten av fruktsyrorna
bibehålls.
Denna goda hudtolerabilitet när den
används enligt instruktionerna har
dermatologiskt testats och bekräftats.
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HUDENS NATURLIGA PEELING PROCESS
Mänsklig hud förnyar sig ständigt genom celldelning. Bottenskiktet av epidermis (basalskiktet) snabbt multiplicerade celler
som successivt skjuts uppåt av nya celler. På sin väg, bildar de små utskjutande hakar vilka de sammanlänkar sig
genom. De blir plattare och är fyllda med ett vattenresistent protein, keratin. Efter cirka 4 veckor, har de nått ytan och är
helt hornifierade (hornificationprocess). Arrangerade i en takpanneformation, bildar dessa nu det yttre hornlagret och
slutligen flagar som torra celler (döda hudceller). Huden producerar ett överskott på ca. 0,5 kg döda celler per år. De
ersätts av cellerna från det basala skiktet i en kontinuerlig förnyelsecykel.
Tyvärr, kommer hudens naturliga peelingprocess inte alltid att fortsätta så smidigt. Det finns ett antal hudprofiler där
cellerna ackumuleras. Huden blir tjock och förlorar sin glans. Porerna bli tilltäppta och hudfläckar är resultatet.
Emellertid, kan överskott av hudcellager lösas upp och avlägsnas med hjälp av fruktsyror. På detta sätt blir lagret av döda
hudceller tunnare och kontinuerlig förbättring av hudens tillstånd uppstår.

VAD ÄR FRUKTSYROR?
Alfa-hydroxisyror (t.ex. glykol, äppelsyra, citronsaft, vinsyran) och beta-hydroxisyror (t.ex. salicylsyra) tillhör en grupp
ämnen som ofta kallas fruktsyror, eftersom de förekommer naturligt i olika frukter och andra växtbaserade livsmedel. De
är giftfritt och biologiskt nedbrytbara.
Alfa-Hydroxy syror (AHA) och beta-hydroxy syror (BHA) används framgångsrikt i kosmetika i betydelsen av en kemisk
hudpeeling. I motsats till de syror som används för medicinska ändamål (t.ex. vitamin A-syra) kan AHAs och BHAs
användas på ett mer kontrollerat och mindre farligt sätt.

VILKA FRUKTSYROR UTGÖR EXFOLIERINGSSYSTEMET?
EXFOLIATIONSYSTEM från JANSSEN COSMETICS består av fem produkter som innehåller syra och en Neutralizer
(Neutralisator). Alla hänvisningar är noggrant samordnade med varandra. De innehåller syntetiskt erhållna fruktsyror glykol, äppelsyra, citron, vinsyra och salicylsyra. De har samma molekylära struktur som de fruktsyror som förekommer
naturligt. De kallas därför med rätta för naturidentiska.
Den balanserade kombinationen av alla dessa syror är det som gör EXFOLIATION SYSTEM så unikt som det är effektivt.
Dess enastående hudtolerabilitet beror på syrabuffring. Det väl tilldelade pH-värdet förhindrar oönskade biverkningar
orsakade av kemiska brännskador, medan effekten av fruktsyrorna bibehålls.
Denna goda hudtolerabilitet när den används enligt instruktionerna har dermatologiskt testats och bekräftats.

EXFOLIERINGSSYSTEMET I KORTHET
Rengöringsmedel
Syrahalt: 1,6%,

(pH-värde 4,2)
blandning av glykolsyra, äppelsyra, citron, vinsyra och salicylsyra

Exfoliator 20
Syrahalt: 20%,

(pH-värde 4,2)
blandning av glykol, äppelsyra, citron-och vinsyran

Exfoliator 30
Syrahalt: 30%,

(pH-värde 3,6)
blandning av glykol, äppelsyra, citron-och vinsyran

Exfoliator 40
Syrahalt: 40%,

(pH-värde 3,6)
blandning av glykol, äppel yra, citron-och vinsyran

Exfoliator 60
Syrahalt: 60%,

(pH-värde 3,6)
blandning av glykolsyra, äppelsyra, citron, vinsyra och salicylsyra

pH Neutralizer

(pH-värde 8,0)
Speciell gel för neutralisering av syror
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HUR FUNGERAR EXFOLIERINGSYSTEMET?
EXFOLIATION SYSTEM har ett brett spektrum av effekt:
Exfolierande: Bindningen mellan de horncellerna (corneocyter) upplöses och lipidlänkarna lossar. De översta cellerna
avlägsnas, huden flagar dess grå slöja och blir märkbart mjukare och fräschare. Den är optimalt förberedd för
efterföljande vårdprodukter.
Reglera: Syrans miljö av fruktsyror förhindrar talgkörtelutsöndringskanaler från tilltäppning (pormaskar). Storleken på
hudens porer reduceras och hudens naturliga hydrolipidiska barriär stöttas upp på grund av den förbättrade kvaliteten på
hornlagret. Huden blir klar och ren igen.
Regenererande: Den exfolierande gelen penetrerar de djupare lagren av epidermis. Där utvecklar den sin stimulerande
effekt och verkar för att Boosta kollagen- och elastinsyntesen. På detta sätt, regenererar huden sig själv inifrån och ut.
Huden tar på sig en fastare konsistens och lämnas mer ungdomligt slät och smidig.
Fuktgivande: Den förbättrade kvaliteten på det övre lagret av huden (epidermis) och stimulering av cellaktivitet i det
nedre lagret av huden (dermis) garantera en förbättring i hudens fuktbindningsförmåga. Detta leder till en ökad fukthalt
och en minskning av djupet av rynkor. Huden verkar mer vital och smidigare.
Bleker: Pigmenteringsstörningar (t.ex. åldersfläckar) avlägsnas från ytan. Hudprofilen lämnas jämnare och ljusare.

NÄR APPLICERAS EXFOLIERINGSSYSTEMET?
EXFOLIATION SYSTEM visar sig vara mångbegåvad i att förbättra
Torr hud
Fet hy
Hud som kräver regenerering
Hyperpigmenterad hud
Tips: EXFOLIATIATION SYSTEM används också framgångsrikt för:
Ärr på ytan (t.ex. efter akne)
Grov hud (keratosis follicularis)
Inåtväxta hårstrån
Subkutana injektioner (endast som ytterligare pre-och/eller efter behandling i detta fall)

HUR ÄR EXFOLIERINGSSYSTEMET INTEGRERAT PÅ SKÖNHETSSALONGEN?
Optimalt erbjuder du dina kunder din vanliga allround-service under den rekommenderade behandlingsomgången som
löper över fyra veckor.
Huden analyseras först i en preliminär diskussion. Detta gör att du kan kontrollera vilken peeling (koncentration och
exponeringstid) som är bäst att tillämpa. Du diskuterar dessutom vilken produktserie som är lämplig lösning för relevant
hudprofil efter EXFOLIATION SYSTEM.
Naturligtvis använder du EXFOLIATION SYSTEM med största omsorg på skönhetssalongen och är ständigt där för din
kund under behandlingen. Du säkerställer också optimal kundvård under efterbehandlingen så att huden alltid är skyddad
och den resulterande släta, ungdomliga och lyfta huden varar under lång tid.

BIVERKNINGAR
De högkoncentrerade specialprodukterna med fruktsyror är endast avsedda för professionellt bruk på skönhetssalongen.
De har visat sig vara enastående där. Observera våra instruktioner och applikationsrekommendationer.
När de tillämpas professionellt, finns inga oönskade biverkningar att vänta, och din kund kommer redan att se fram emot
hennes nästa kur med EXFOLIATION SYSTEM för synlig hudförnyelse.
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EXFOLIATION SYSTEM
•

Steg 1 i EXFOLIATION SYSTEM

•

Skonsam rengöring av huden

•

Krämig konsistens

•

Behåller hudens naturliga
fuktighet för att skydda den
naturliga hydrolipidiska barriären

250 ml

•

För klar och ren hud

Ref.

•

Förfinar hyn

PROF.

5700P

Cleanser
Applicering

RENGÖRINGSLOTION MED 1,6% FRUKTSYROR

För noggrann hudrengöring, fördela
Cleanser generöst över ansikte, hals
och dekolletage och massera in
varsamt. Ta bort helt med fuktiga,
behagligt varma kompresser.

Cleanser är den hudspecifika rengöringslotionen för att förbereda alla
hudtyper som sedan behandlas med geler som innehåller fruktsyror.
Ytlig smuts, smink och naturliga hudrester avlägsnas grundligt.
Även under rengöring, har fruktsyra och salicylsyrainnehåll en keratolytisk
effekt. Blemmor bekämpas effektivt. Huden lämnas ren och klar. Detta är
också hjälpt av det något sura pH-värdet.

Observera:

Cleanser förbereder optimalt huden för behandling med EXFOLIATOR i
någon koncentration och är alltid det förstasteget i EXFOLIATION SYSTEM
behandling.

Lämna inte på huden i mer än 3-5
minuter.

pH-värde 4,2

Undvik kontakt med ögon eller
slemhinnor.

AKTIVA SUBSTANSER
Blandning av naturidentiska fruktsyror:
•

AHA: glykol-, äppel-, citron- och vinsyra, milt och pålitligt
avlägsnande av överskottshud (keratolytisk effekt), stimulering av
cellregenerering

•

BHA: salicylsyra, antimikrobiell och keratolytisk effekt
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EXFOLIATION SYSTEM
•

Steg 3 i EXFOLIATION SYSTEM

•

Ett måste varje gång efter
applicering av Exfoliator

•

För säker applicering med
fruktsyror

•

Neutraliserar snabbt och
tillförlitligt

Ref.

•

Märkbart aktiv

5710P

•

Återställer den hydrolipidiska
barriärens jämvikt

PROF.
250 ml

pH Neutralizer
NEUTRALISERANDE GEL
Applicering

Ph Neutralizer neutraliserar huden som behandlats med Exfoliator.
Dess natriumbikarbonathalt är ansvarig för detta. Den svaga kolsyran
natriumsalt reagerar med starkare fruktsyror för att bilda koldioxid. På huden
är denna process märkbar på grund av skumbildning och en tillfällig men
intensivt stickande känsla.
Neutralisering av huden efter applicering av sura exfoliators (i alla
koncentrationer) är ett absolut måste och utförs alltid omedelbart efter
avlägsnandet av Exfoliator. Se till att detta utförs noggrant på näsvingarna
och i mungiporna. Syran som återstår på huden neutraliseras endast när
inget ytterligare skum bildas. För att vara säker, kan processen upprepas.
För övrigt är natriumbikarbonat redan bekant från livsmedelsteknik, och
används till exempel i bakpulver.

pH Neutralizer stoppar exfoliators
syreaktivitet.
Ta först bort Exfoliator noggrant med
fuktiga kompresser efter den exakta
appliceringstiden. Applicera sedan pH
Neutralizer på huden med en borste.
Ägna särskild uppmärksamhet åt
näsvingarna och mungiporna. Låt verka
tills inga ytterligare stickningar är
märkbara (ca 1 minut) och skölj
sedan av noggrant. Neutralisera en
andra gång om det behövs.
Observera:
pH-värde 8,0

AKTIVA SUBSTANSER

Undvik kontakt med ögon eller
slemhinnor.

•

Sodium bicarbonate (Natriumbikarbonat): Stoppar aktiviteten av syror;
Det är allmänt godkänt för användning i livsmedel utan
kvantitetsrestriktioner och kan även tillsättas ekologiska livsmedel enligt
EU: s bestämmelser om ekologiska produkter.

•

Glycerine: Fuktbevarande medel
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EXFOLIATION SYSTEM

PROF.

•

Steg 2A i EXFOLIATION SYSTEM

•

Den mildaste
peelingbehandlingen

•

Med pH-värde på 4,2

•

Behåller hudens naturliga
fuktighet för att skydda den
naturliga hydrolipidiska barriären

•

För en ren och klar hudprofil

•

Förfinar hyn

50 ml
Ref.
5720P

Exfoliator 20
PEELING GEL MED 20% FRUKT SYROR

Applicering

Exfoliator 20 är den mildaste fruktsyrapeelingen i EXFOLIATION SYSTEM.
Den pH-optimerade syreblandningen ger en särskilt skonsam introduktion till
den extraordinära peelingmetoden för hudförnyelse.

Häll Exfoliator 20 i en glasskål och
fördela rikligt över ansikte, hals och
dekolletage med hjälp av en borste. Tid
som krävs för att arbeta: 3 till max. 20
minuter. Ta bort helt med fuktiga,
behagligt varma kompresser.

De lämpligt doserade fruktsyrorna är integrerade i en svalkande gel och
garanterar optimal hudtolerabilitet. Den maximala exponeringstiden på 20
minuter beror på den hudprofil som ska behandlas. Om huden verkar
ganska tunn och känslig, är en kortare exponeringstid tillräcklig. En längre
exponeringstid är förnuftig när det gäller tjock och icke-känslig hud.
Neutralisering med pH Neutralizer utförs efter avlägsnande av Exfoliator 20.

Uppmärksamhet: Efterföljande
behandling med pH Neutralizer är
avgörande för att stoppa den
kvarvarande syreaktiviteten i huden.
Observera:
pH-värde 4,2

AKTIVA SUBSTANSER

Lämna inte på huden i mer än 3-20
minuter.

Blandning av natur identiska fruktsyror:
1.

Undvik kontakt med ögon eller
slemhinnor.

Aha: Glykol-, äppel-, citron- och vinsyra, skonsam och pålitlig
borttagning av överskottshud hornifiering (keratolytisk effekt),
stimulering av cellregenerering
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EXFOLIATION SYSTEM
•

Steg 2B i EXFOLIATION SYSTEM

•

Mild peelingbehandlingskur

•

Med pH-värde på 3,6

•

Behåller hudens naturliga
fuktighet för att skydda den
naturliga hydrolipidiska barriären

Ref.

•

För en ren och klar hudprofil

5730P

•

Förfinar hyn

PROF.
50 ml

Exfoliator 30
Applicering

PEELING GEL MED 30% FRUKT SYROR
Exfoliator 30 är en mild fruktsyrapeeling i EXFOLIATION SYSTEM.
PH-optimerade syrablandningen är nästa steg i den extraordinära
peelingmetoden för hudförnyelse.
De lämpligt doserade fruktsyrorna är integrerade i en svalkande gel och
garanterar optimal hudtolerabilitet. Den maximala exponeringstiden på 15
minuter beror på den hudprofil som ska behandlas. Om huden verkar
ganska tunn och känslig, är en kortare exponeringstid tillräcklig. En längre
exponeringstid är förnuftig när det gäller tjock och icke-känslig hud.
Neutralisering med pH Neutralizer utförs efter avlägsnande av Exfoliator 30.

Häll Exfoliator 30 i en glasskål och
fördela rikligt över ansikte, hals och
dekolletage med hjälp av en borste. Tid
som krävs för att arbeta: 3 till max. 15
minuter. Ta bort helt med fuktiga,
behagligt varma kompresser.
Uppmärksamhet: Efterföljande
behandling med pH Neutralizer är
avgörande för att stoppa den
kvarvarande syra aktiviteten i huden.
Observera:
pH-värde 3,6
Lämna inte på huden i mer än 3-15
minuter.

AKTIVA SUBSTANSER
Blandning av natur identiska fruktsyror:
•

Undvik kontakt med ögon eller
slemhinnor.

Aha: Glykol-, äppel-, citron- och vinsyra, skonsam och pålitlig
borttagning av överskottshud hornifiering (keratolytisk effekt),
stimulering av cellregenerering
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EXFOLIATION SYSTEM
•

Steg 2C i EXFOLIATION SYSTEM

•

Intensiv peelingbehandlingskur

•

Med pH-värde på 3,6

•

Behåller hudens naturliga
fuktighet för att skydda den
naturliga hydrolipidiska barriären

Ref.

•

För en ren och klar hudprofil

5740P

•

Förfinar hyn

PROF.
50 ml

Exfoliator 40
Applicering

PEELING GEL MED 40% FRUKT SYROR
Exfoliator 40 är en intensiv fruktsyrapeeling i EXFOLIATION SYSTEM.
PH-optimerade syrablandningen är nästa steg i den extraordinära peeling
metoden för hudförnyelse.
De lämpligt doserade fruktsyrorna är integrerade i en svalkande gel och
garanterar optimal hudtolerabilitet. Den maximala exponeringstiden på 8
minuter beror på den hudprofil som ska behandlas. Om huden verkar
ganska tunn och känslig, är en kortare exponeringstid tillräcklig. En längre
exponeringstid är förnuftig när det gäller tjock och icke-känslig hud.
Neutralisering med pH Neutralizer utförs efter avlägsnande av Exfoliator 40.

Häll Exfoliator 40 i en glasskål och
fördela rikligt över ansikte, hals och
dekolletage med hjälp av en borste. Tid
som krävs för att arbeta: 3 till max. 8
minuter. Ta bort helt med fuktiga,
behagligt varma kompresser.
Uppmärksamhet: Efterföljande
behandling med pH Neutralizer är
avgörande för att stoppa den
kvarvarande syra aktiviteten i huden.
Observera:
pH-värde 3,6
Lämna inte på huden i mer än 3-8
minuter.

AKTIVA SUBSTANSER
Blandning av natur identiska fruktsyror:
•

Undvik kontakt med ögon eller
slemhinnor.

Aha: Glykol-, äppel-, citron- och vinsyra, skonsam och pålitlig
borttagning av överskotts hud hornifiering (keratolytisk effekt),
stimulering av cellregenerering
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EXFOLIATION SYSTEM

PROF.

•

Steg 2D i EXFOLIATION SYSTEM

•

Den mest intensiva peeling
behandlingskuren

•

Med pH-värde på 3,6

•

Behåller hudens naturliga
fuktighet för att skydda den
naturliga hydrolipidiska barriären

•

För en ren och klar hudprofil

•

Förfinar hyn

50 ml
Ref.
5760P

Exfoliator 60
PEELING GEL MED 60% FRUKT SYROR

Applicering

Exfoliator 60 är den mest intensiva fruktsyrapeelingen i EXFOLIATION
SYSTEM. Denna PH-optimerade syrablandningen utgör fulländandet av den
extraordinära peeling metoden för hudförnyelse.

Häll Exfoliator 60 i en glasskål och
fördela generöst över ansikte, hals och
dekolletage med hjälp av en borste. Tid
som krävs för att arbeta: 3 till max. 5
minuter. Ta bort helt med fuktiga,
behagligt varma kompresser.

De lämpligt doserade fruktsyrorna är integrerade i en svalkande gel och
garanterar optimal hudtolerabilitet. Den maximala exponeringstiden på 5
minuter beror på den hudprofil som ska behandlas. Om huden verkar
ganska tunn och känslig, är en kortare exponeringstid tillräcklig. En längre
exponeringstid är förnuftig när det gäller tjock och icke-känslig hud.
Neutralisering med pH Neutralizer utförs efter avlägsnande av Exfoliator 60.

Uppmärksamhet: Efterföljande
behandling med pH Neutralizer är
avgörande för att stoppa den
kvarvarande syra aktiviteten i huden.
Observera:
pH-värde 3,6

AKTIVA SUBSTANSER

Lämna inte på huden i mer än 3-5
minuter.

Blandning av natur identiska fruktsyror:
•

Aha: Glykol-, äppel-, citron- och vinsyra, skonsam och pålitlig
borttagning av överskotts hud hornifiering (keratolytisk effekt),
stimulering av cellregenerering

•

BHA: salicylsyra: antimikrobiell och keratolytisk effekt
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INSTRUKTIONER OCH APPLIKATIONSREKOMMENDATIONER
FÖRE BEHANDLING MED EXFOLIERINGSSYSTEM
Applicera endast på intakt hud.
•

EXFOLIATION SYSTEM bör inte tillämpas tillsammans med läkemedel eller användning av externa produkter
som ökar hudens känslighet för ljus (t.ex. tetracykliner för fet hud eller bensoylperoxid, azelainsyra, vitamin A,
etc.).

Sluta använda följande produkter en vecka före behandling med EXFOLIATION SYSTEM
•

Depilationskrämer eller vax

•

Ansiktsmasker som innehåller enzymer

•

Peeling processer av någon typ

•

Hårfärgningsmedel

På behandlingsdagen, vänligen utför inte
•

Rakning och/eller applicering av aftershave

•

Applicering av smink

UNDER BEHANDLING MED EXFOLIERINGSSYSTEM
•

Utför inga ytterligare peelingmetoder

•

Använd inte Vapozonutrustning

•

Hårplockning (t.ex. ögonbrynskorrigering eller överläppsplockning)

DAGEN EFTER BEHANDLING MED EXFOLIERINGSSYSTEM
•

Undvik svettinducerande aktiviteter som t ex sport och besök i bastu

•

Du ska inte raka/inte använda aftershave

EFTER BEHANDLING MED EXFOLIERINGSSYSTEM
•

Applicera högt solskydd (Face Guard Advanced)

•

Undvik intensiv solning

•

Utför inga ytterligare peelingmetoder

•

Genomför inte någon hårplockning eller vaxning

•

Använd endast milda hudvårdsprodukter (t.ex. Använd inte produkter som innehåller alkohol)

MAXIMAL EXPONERINGS TID FÖR DE FRUKTSYRABASERADE EXFOLIERINGARNA
Exfoliator 20% 3 till maximalt 20 minuter
Exfoliator 30% 3 till maximalt 15 minuter
Exfoliator 40% 3 till maximalt 8 minuter
Exfoliator 60% 3 till maximalt 5 minuter
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD FÖR SYNLIG HUDFÖRNYELSE
Metodisk behandling med EXFOLIATION SYSTEM är endast avsedd för professionellt bruk i skönhetssalongen. Optimala
resultat uppnås om applicering sker som en kur under en period av 4 veckor:
första veckan: Exfoliator 20
andra vecka: Exfoliator 30
tredje veckan: Exfoliator 40
fjärde veckan: Exfoliator 60
1-2 behandlingar kan utföras under varje behandlingsvecka.
Exfoliatorkoncentrationen ökar från vecka till vecka för att sakta vänja huden vid fruktsyrorna och undvika irritation
orsakad av den högre koncentrationen Exfoliator.
Beroende på behandlingsmål är upprepningen av 1-2 cykler möjlig.
Den individuella behandlingssekvensen är alltid identisk och beskrivs i följande tabell.

BEHANDLINGSSEKVENS

Produkter

Förberedelse

• Förbered exfolieringssystemet i produktens applikationssekvens:
• Förbered Exfoliatorn i skålen, placera borsten bredvid den klar för
användning
• Förbered pH Neutralizer för applicering efter behandling i en
andra skål och placera borsten bredvid den klar för användning
• Timer för att kontrollera exakt exponeringstid

Rengöring

• Cleanser

Skydd

• Täck känsliga hudområden (t.ex. läppar, födeksemärken) med
blockerande kräm.
För att skydda ögonen, applicera blockeringskräm lokalt i hörnen av
ögonen och täck ögon med bomullspads. Pigmenterade ögonbryn
kan också inkluderas direkt.

Djuprengöring/peeling

•
•
•
•

Neutralisering

• pH Neutralizer

Massage

• Sensitive Skin Complex

Avslutning - området runt ögonen

• Eye Zone Gel

Dagskydd med SPF

• Face Guard Advanced

Exfoliator 20 eller
Exfoliator 30 eller
Exfoliator 40 eller
Exfoliator 60

Uppmärksamhet: Det är viktigt att observera den relevanta Exfoliators individuella exponeringstid. Exponeringstiden
anges exakt i produktbeskrivningen och är beroende av koncentrationen av Exfoliator och hudåkomma som ska
behandlas. Vänligen stanna hos din kund i skönhetssalongen under exponeringstiden så att du omedelbart kan tvätta
bort produkten från huden och sedan neutralisera huden i händelse av oönskade bieffekter.
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