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THE BEAUTY OF SENSES

Sund flow Ansigt bamboost kur
Specielle produkter:
For at støtte intensive resultater, kombineres denne
massage med disse preparatter:
Bamboo Mild Exfoliator
Beriget med bambuspulver, vindruekerne- og
kokosolie. Skal blandes med en lille smule vand til det
bliver til en glat scrub, der fjerner døde hudceller og
urenheder. Hudens tekstur efterlades raffineret og blød.
Vindruekerne- og kokosolien sikrer fugt og nærring til
den rene hud.
Anbefales til alle hudtyper, selv den mest følsomme og
sarte hud.
Collagen Ampoul
Designet for at give en intensiv fugtgivende behandling
til moden hud. Indeholder marint kollagen for at hjælpe
med at forbedre hudens elasticitet og struktur.
Opstrammende Spirulina maske
lntensiv opstrammende maske med øjeblikkelige
resultater. Spirulina er kendt for sit høje indhold af
organiske mineraler såsom Beta Caroten og GLA
(essentielle fedtsyrer), Pro V. A, som er ansvarlig for
genopbygningen af epidermis (overhuden). Vitamin A
stimulerer syntesen af fibroblasten og hudens
elasticitet forstyrkes. Indeholder også vitamin B-12,
proteiner og andre næringsstoffer. Spirulina forstærker
hudens immunssystem og giver en lang fugtgivningseffekt.

For sund cirkulation, formindsker hævelser,
mørke rander, kuperose, synlige kapilærer Opkvikkende - Stimulerende - Dyb afslapning Meditative virkninger - Helbredende - Afbalancering Afgiftende - Hudens tone og struktur forbedres

Som i alle vores dagskurser, får man udover selve massagen:
Teknik inklusivt mange tips og idéer for muligheden at personalisere
ens egne behandlinger. Med hver behandling medfølger der varer
som fungerer som en katalysator for bestemte virkninger.

Kom godt i gang:
4 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter og
deres korrekt anvendelse.

Om behandlingen:
ANSIGTS BAMBOOST

2189,00 kr

startpakke til 10 behandlinger:

4 TIMERS DEMO

Gratis*

kursuscenter Hvidovre
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* Reservationsgebyr på 250,00 påtages pr en deltager. Alle
priser eks. Moms, og skal bestilles online på hjemmesiden
www.cosmomedia.dk Læs mere om vores vilkår i starten af
denne folder.
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Flertrins-massage, der kombinerer varme og kolde tryk
og bevægelser, samt specielle produkter, som hjælper
blodcirkulationen til at flyde jævnt på hele ansigtet, få mere
ilt og flere næringsstoffer, mens giftstoffer og affaldsstoffer
lettere skylles ud.
Massagen forgåres efter hudrens med ren bambuspulver,
efterfulgt med varme bambuspinde massage, som anvendes
under lifting og guasha teknik. Stimulerende og opstrammnede
produkter støtter denne behandling for at formindske fine linier,
mørke rander og hævelser.
Afsluttes med kold cryo massage for at bevare de gode aktivsstoffer samt at sammentrække porerne.

