PEELING MASKS
KLARA-ATT-ANVÄNDA PEELINGMASKER FÖR PROFESSIONELL TILLÄMPNING PÅ SKÖNHETSSALONGEN

REFERENSNUMMER
PROFESSIONELL

STORLEK
PROFESSIONELL

PRODUKT

Enzyme Peeling Mask

7807P

300 g

Thermo Peel Mask Cranberry

7570P

300 g

PEELING MASKS har utvecklats
speciellt för kosmetisk behandling på
skönhetssalongen. De appliceras
vanligtvis direkt efter rengöring av
huden och tjänar till att djuprengöra
huden.
De lämpar sig optimalt för integration i
behandlingsprotokoll, men kan också
erbjudas och användas separat som
individuella behandlingar. Därefter
appliceras aktiv substans som t.ex.
ampullkoncentrat, som absorberas
lättare av huden, och dess effekt
förstärks.
PEELING MASKS är baserade på rena
naturliga ingredienser i
högkoncentrationsform och leder till
synliga och märkbara effekter efter varje
enskild applicering.
Följande PEELING MASKS och
skönhetsalongsprodukter finns
tillgängliga:
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PEELING MASKS

PROF.
300 g
Ref.
7807P

•

Intensiv och grundlig
hudrengöring

•

Döda hudceller löses upp och
avlägsnas

•

Överskott av lipider absorberas

•

Hudens struktur ser fin och
smidig ut

•

Huden är optimalt förberedd för
efterföljande behandlingar

Enzyme Peeling Mask *
DJUPRENGÖRANDE ENZYMPEELING FÖR ALLA HUDTYPER

Applicering

Enzym Peeling Mask - avser biologisk peeling med en bas av naturliga
enzymer som smälter protein och lipider. Dessa enzymer är integrerade i en
aluminiumoxidbas.

Blanda pulvret med Mask Activator för
att bilda en slät pasta. Applicera den
tjocka blandningen på ansikte, hals och
dekolletage med en spatel och massera
in. Undvik ögonområdet. Låt masken
verka i 10-20 minuter under ånga eller
fuktiga, varma kompresser. Massera
sedan in igen kort med fingertopparna
eller borstmassage (om hudenens
tillstånd tillåter). Slutligen, avlägsna
grundligt rester med masksvampar.

Med hjälp av Enzyme Peeling Mask, upplöses det cementliknande ämnet
mellan de förhårdnade lamellerna, keratin i hornlagret. Samtidigt, tränger
enzymerna också mellan svarta pormaskar och follikelväggen, och därmed
lossar delvis talg och förhårdnade celler. Som ett resultat av detta, förebyggs
hudföroreningar effektivt eller avlägsnas, hudprofilen förfinas och huden är
optimalt förberedd för efterföljande behandling.
Enzyme Peeling Mask är lämplig för både ansikte och kropp, och den
stressade ovansidan på händerna och orena områden på ryggen.

Anmärkning angående kvantitet: Ca. 1-2
rågade tsk. pulver för ansikte och hals.
Ca. 4-6 rågad tsk. pulver för ryggen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Kaolin: Porslinslera, absorberar överskottet av lipider, ger en klar,
matta hy

•

Papain: Papayafruktenzym, löser enzymatiskt upp döda hudceller

•

Bromelain: Ananasenzymet, upplöser enzymatiskt och avlägsnar
döda hudceller
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PEELING MASKS
•

Avlägsnar döda hudceller från
hudytan

•

Bekämpar förtidigt hudåldrande

•

Ökar hudens fuktighet

PROF.

•

Jämnar ut hyn

300 g

•

Klargör även hudprofiler som har
en tendens till orenheter

•

Stöttar hudens ursprungliga
regenereringsprocess

•

Förmedlar en särskilt härlig
känsla av värme

Ref.
7570P

Thermo Peel Mask Cranberry
SJÄLVUPPVÄRMANDE PEELINGMASK FÖR HUDFÖRYNGRING
Thermo Peel Mask Cranberry är en självuppvärmande peelingmask för
hudföryngring. Den är jordbaserad, hudutslätande och berikad med de
torkade och krossade komponenterna av tranbär.

Applicering

Peeling och vårdmask går "hand-i-hand" i denna produkt. Detta sker under
särskilda fysiska omständigheter: vid applicering, har Thermo Peel Mask
Cranberry en märkbar värmande effekt. Med en tillfällig "värmebölja", är
tillämpningen av denna produkt en mycket speciell upplevelse!
De krossade tranbärsfröna och dess skinn erbjuder en enastående
exfoliering, medan det mikrofina pulvret som består av torkade tranbär är
den idealiska formen för dess biologiskt aktiva substanser. Även den
fruktiga, fräscha doften bevaras naturligt.

Applicera Thermo Peel Mask Cranberry
på huden på samma sätt som vid en
inpackning, och massera in med
fingertopparna. Efter "peelingen" i ca. 3
minuter, låt den krämiga pastan vara
kvar på huden i ytterligare 5-10 minuter
på samma vis som en vårdande
inpackning.

Resultatet: huden känns slätare, friskare, rosigare och yngre. Dessutom är
den värmande effekten, de effektiva peelingkornen och den utsökta doften
från Thermo Peel Mask Cranberry en upplevelse för alla sinnen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Kaolin: Absorberande, helande jord

•

Panthenol: Lugnar huden och regenererar

•

Cranberry extract: Rik på polyfenoler och Tocotrienoler, som
tillhandahåller styrkan som en radikal rengörare; Omega 3 & 6 innehåll
(omättade fettsyror) skyddar hudens fuktretention, dess antimikrobiella
egenskaper motverkar orenheter

•

Cranberry granulate: Exfolieringsmedium

•

Grape seed oil: Jämnar ut och lyfter huden, regenererar

•

Zeolith: Hydrerad, kristalliserat aluminosilikat (bestående av
aluminiumoxid och kiseldioxid), som förekommer som biprodukter av
vulkaniska bergarter till följd av hydrotermiska förändringar. Genererar
en tillfällig termisk effekt på huden
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