Seizoenspakket Beauty2Buy - beursaanbieding
Herfst/najaar seizoensbehandelingen in de salon
Reiniging
Gebruiksaanwijzing
Deze reiniging is klaar voor gebruik. Breng de
reiniging aan op het gelaat, masseer het goed in
voor circa 3 minuten en verwijder dit met een
warm kompres.

Ingrediënten en werking
●
●
●
●
●

Natuurlijke olijfoliezeep
Tarwezetmeel
Zout
Amandelolie
Talgpoeder

Werking: reinigt de bovenlaag van de huid, de
poriën en laat de huid ademhalen. Bereid de
huid voor op de volgende behandeling.
Lotion
Gebruiksaanwijzing

Ingrediënten en werking

Zet de lotion als thee en laat deze afkoelen.
Doe een paar druppels lotion op natte
wattenschijfjes. Breng dit aan op het gelaat om
restjes van het reinigingsproduct te
verwijderen.





Salie
Zoethout
Blauw maanzaad

Werking
● Salie werkt kalmerend door de zoete
smaak en geur.
● Herstelt de pH-balans van de huid.
● Is tevens geschikt om een heerlijke thee
van te zetten met een rustgevend
effect.
● Helpt om in slaap te komen.
● Helpt bij tranende ogen.
● Gaat roodheid van de huid tegen.
Peeling
Gebruiksaanwijzing
Doe het product in een kom en voeg de
yoghurt/de melk toe. Roer dit goed door.
Breng het aan op het gelaat en laat dit tussen
de 3-5 minuten intrekken. Masseer dit goed in
met je vingertoppen. Maak de huid vervolgens
schoon met een warm kompres.
Gebruik vervolgens een lotion.

Ingrediënten en werking
●
●
●

Sinaasappelschilpoeder
pH-herstellend carbonaat
yoghurt, dierlijke melk of plantaardige
melk (zelf toevoegen)

Werking:
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Vermindert pigmentvlekken en
zonnevlekken.
Ondersteund herstel huid in de herfst,
Verwijdert de dode huidcellen.
Voor regelmatig gebruik op de juiste
wijze, vanaf september tot en met april.

Te gebruiken tegen:
●
●
●
●

Pigmentvlekken
Zonnevlekken
Zwangerschapsmasker
Littekenvorming

Voor mensen vanaf 18 jaar te gebruiken,
behalve wanneer zij last hebben van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Masker
Gebruiksaanwijzing
Voeg één theelepel mix toe aan een bakje, en
voeg de aanvullende ingrediënten toe.
Gebruik bij een droge huid, 1 theelepel kokosvet,
bij een vermoeide/normale huid 1,5 theelepel
yoghurt en bij een vochtarme huid, gevoelige
huid (bijvoorbeeld eczeem of rosacea) 2
theelepels mineraalwater.
Breng het aan op het gelaat en laat het masker
tussen de 10 tot 15 minuten intrekken. Leg
vervolgens een warm kompres op het gelaat
voor circa twee minuten. Reinig vervolgens de
huid en gebruik een lotion.

actieve acne
open puistjes
rosacea
eczeem
schimmelinfecties
dunne huid
overgevoelige huid

Ingrediënten en werking
●
●
●
●

Witte klei (reinigend)
Johannesbroodvrucht (maak huid
zacht en vocht inbrengend )
Cacaopoeder (activerend)
Tarwezetmeel (kalmerendantibacterieel)

Zelf toevoegen:
Yoghurt of kokosvet of mineraalwater (zie
gebruiksaanwijzing)
Werking:
●

Ondersteund vernieuwing
huidcellen door de werkzame
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●
●
●
●
●
●

Massageolie
Gebruiksaanwijzing
Breng de massageolie aan op het gelaat en
masseer het zachtjes in. Laat de cliënt in alle
rust ruiken en beleven.
Doe een massage zoals je gewend bent. Tijdens
de 4-daagse seizoensbehandeling-training leren
wij je hoe je een massage afgestemd op de
behoeften van het seizoen kunt doen.

Dagserum
Gebruiksaanwijzing
Neem een paar druppels van het serum samen
met de dagcrème op je vingertoppen, breng dit
mengsel vervolgens aan op de huid. Masseer
het zachtjes in.

stoffen in cacao, zoals kalium,
fosfor en magnesium
Herstellende werking door vitamine
E en vitamine K.
Voedend
Reinigend
Bevat essentiële mineralen door
johannesbroodvrucht.
Kalmeert de gestreste en
gespannen huid.
Laat de huid stralen en zacht
aanvoelen.

Ingrediënten en werking
Kruidentempel-massageolie:
● Perzik en abrikozenpit olie
● Jojoba-olie
Werking:
De fruitpitolie bevordert de bloedcirculatie, in
combinatie met de massage. De bovenlaag van
de huid wordt geactiveerd, en brengt daardoor
talg- en transpiratieklieren beter in balans. De
jojoba-olie kalmeert de huid. De huid ontspant
en wordt soepeler.
Ingrediënten en werking
● Olea Europaea fruit oil
● Lawsonia Inermis Leaf Extract
● Bloesemextract
Werking: Voor een egale huid. Helpt de huid om
te regenereren en herstelt haar natuurlijke
evenwicht. Kleine beschadigingen zoals
littekens en een kras, die niet met het blote oog
te zien zijn, genezen hierdoor: het herstelt het
bindweefsel en verstevigt de beschermlaag van
de huid. Regelmatig gebruik geeft een mooie,
gezonde huidskleur. Gebruik samen met
dagcrème, biedt bescherming tegen de zon (Spf
15).
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Nachtserum
Gebruiksaanwijzing
Breng het serum eerst aan op de mimieklijnen,
en masseer het hier zachtjes in. Masseer het
daarna goed in op het hele gelaat.
Bewaaradvies koel, droog en afgesloten
bewaren.

Ingrediënten en werking
●
●
●
●

Olea Europaea fruit oil
Cinnamomumcassia oil
Cinnamal
Bloesemextract

Werking:
100 % natuurlijke en huidvernieuwende
formule voor een stralende, frisse perzikzachte
huid. Activeert de bloedcirculatie. De
ingrediënten die in het nachtserum zitten,
stimuleren de aanmaak van nieuwe cellen. Laat
de huid ademen en brengt zuurstof in, en
laatkoolstofdioxide naar buiten. Niet alleen de
spijsvertering neemt rust, ook andere organen
gaan in rust ’s nachts. ’s Nachts zet dit serum
de huid juist actief aan het werk met behulp van
dit product.

Detox-thee
Gebruiksaanwijzing
Bereid de thee. De thee is ook van tevoren te
bereiden en vervolgens aan te lengen met heet
water voor de cliënt. Serveer de thee
bijvoorbeeld tijdens de intake, het nabespreken
of het maken van een nieuwe afspraak. Pas op
dat je de thee niet te heet serveert.

Ingrediënten en werking
●
●
●
●

Kaasjeskruid
Hibiscus
Linde bloesem
Zwarte zee thee

Werking:
● Heeft een rustgevend effect op je
zenuwstelsel.
●
●

Zorgt voor een rustig hartritme en
kalmeert hartkloppingen.
Zet blokkades in beweging.
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Winter seizoensbehandelingen in de salon
Reiniging
Gebruiksaanwijzing

Ingrediënten en werking

Deze reiniging is klaar voor gebruik. Breng de
reiniging aan op het gelaat, masseer het goed in
voor circa 2 minuten en verwijder dit met een
warm kompres.

●
●
●
●
●
●

Natuurlijke olijfoliezeep
Tarwezetmeel
Rijstmeel
Heet water
Zout
Bittere amandelolie

Werking: reinigt de bovenlaag van de huid, de
poriën en laat de huid ademhalen. Bereid de
huid voor op de volgende behandeling.
Lotion
Gebruiksaanwijzing
Zet de lotion als thee en laat deze afkoelen.
Doe een paar druppels lotion op natte watten.
Breng dit aan op het gelaat om restjes van het
reinigingsproduct te verwijderen.

Peeling
Gebruiksaanwijzing
Doe het product in een kom en voeg
citroensap/water toe. Roer dit goed door.
Breng het aan op het gelaat en laat dit tussen
de 3-5 minuten intrekken. Masseer dit goed in
met je vingertoppen. Maak de huid vervolgens
schoon met een warm kompres.
Gebruik vervolgens de lotion.

Ingrediënten en werking
●
●

Gedroogde lavendel
Gedroogde Laurierbladeren

Hersteld de bovenlaag van de huid, werkt
kalmerend en rustgevend op de huid.

Ingrediënten en werking
●
●
●
●
●
●

Dalyan-modder
Witteklei
Mineraalzout
Keuken zout
Meel
Kokosvet (zelf toevoegen)

Werking:
●
●
●
●
●

Reinigend
Stimuleert de vernieuwing van
huidcellen
Beschermt tegen kou en wind
Versterkt de bovenlaag van de huid
Desinfecterend
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Masker
Gebruiksaanwijzing
Voeg één theelepel mix toe aan een bakje, en
voeg de yoghurt, mineraalwater of het kokosvet
toe. Gebruik bij een droge huid 1 theelepel
kokosvet, voor de gevoelige huid 2 theelepels
mineraalwater en voor de normale/vermoeide
huid 2 theelepels yoghurt.
Breng het aan op het gelaat en laat het masker
tussen de 10 tot 15 minuten intrekken. Leg
vervolgens een warm kompres op het gelaat
voor circa twee minuten. Reinig vervolgens de
huid en gebruik een lotion.

Massageolie
Gebruiksaanwijzing
Breng de massageolie aan op het gelaat en
masseer het zachtjes in met een
edelsteenroller. Laat de cliënt in alle rust ruiken
en beleven.
Doe een massage zoals je gewend bent. Tijdens
de 4-daagse seizoensbehandeling-training leren
wij je hoe je een massage afgestemd op de
behoeften van het seizoen kunt doen.

Ingrediënten en werking
●
●
●
●
●

Witte klei uit Pamukkale
Olijfwilgpoeder
Zetmeel
Bakpoeder
Babypoeder

Zelf toevoegen:
● Kokosvet/water/yoghurt (zie
gebruiksaanwijzing)
Werking: een masker gemaakt voor algemene
huidbehoeften in deze periode van het jaar. Het
masker geeft een herstellende boost aan de
huidconditie en een dieptereiniging. Kleine
pigmentvlekken die nu ontstaan, kunnen door
regelmatig toepassen van dit masker vermeden
of vertraagd worden, doordat de bovenlaag van
het huid versterkt wordt. Het masker koelt en
kalmeert op warme momenten, en voedt de
huid door en door.

Ingrediënten en werking
●
●
●

Citroenolie
Sinaasappelolie
Kardemon extracten

Werking: Citroenolie heeft een antibacteriële
werking en verwijdert toxines uit de bovenlaag
van de huid, in combinatie met de massage. De
cacaoboter is soepel, verzachtend en voedend
op de huid. Bovendien trekt dit diep in de huid
en is het rijk aan antioxidanten.
Met een edelsteenroller ontdoe je het lichaam
van negatieve energie. De massage zelf voert
afvalstoffen af en geeft de huid ruimte en rust
om te regenereren.
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Dagserum
Gebruiksaanwijzing
Neem een paar druppels van het serum samen
met de dagcrème op je vingertoppen, breng dit
mengsel vervolgens aan op de huid. Masseer
het zachtjes in.

Nachtserum
Gebruiksaanwijzing
Breng het serum eerst aan op de mimieklijnen,
en masseer het hier zachtjes in. Masseer het
daarna goed in op het hele gelaat.
Bewaaradvies koel, droog en afgesloten
bewaren.

Detox-thee
Gebruiksaanwijzing
●
●
●

Bereiding, toepassing en werking
1 theelepel mix toevoegen aan grote
theeglas heet water
Laat het 5 min. trekken
Schenk de thee in een kop of glas, en
drink het rustig op.

Ingrediënten en werking
● Olea Europaea fruit oil
● Lawsonia Inermis Leaf Extract
● Bloesemextract
Werking: Voor een egale huid. Helpt de huid om
te regenereren en herstelt haar natuurlijke
evenwicht. Kleine beschadigingen zoals
littekens en een kras, die niet met het blote oog
te zien zijn, genezen hierdoor: het herstelt het
bindweefsel en verstevigt de beschermlaag van
de huid. Regelmatig gebruik geeft een mooie,
gezonde huidskleur. Gebruik samen met
dagcrème, biedt bescherming tegen de zon (Spf
15).

Ingrediënten en werking
●
●
●
●

Olea Europaea fruit oil
Cinnamomumcassia oil
Cinnamal
Bloesemextract

Werking:
100 % natuurlijke en huidvernieuwende
formule voor een stralende, frisse perzikzachte
huid. Activeert de bloedcirculatie. De
ingrediënten die in het nachtserum zitten,
stimuleren de aanmaak van nieuwe cellen. Laat de
huid ademen en brengt zuurstof in, en
laatkoolstofdioxide naar buiten. Niet alleen de
spijsvertering neemt rust, ook andere organen
gaan in rust ’s nachts. ’s Nachts zet dit serum
de huid juist actief aan het werk met behulp van
dit product.

Ingrediënten en werking
●
●
●

Wittemaanzaad
Gedroogde bloemen
Zwarte zee thee

Werking:
 Rustgevend (ontspannend)
 Stimulerend
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Geeft energie

