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THE BEAUTY OF SENSES

Seaweed Caviar & Lava Shells
Moisturizer Booster for alle hudtyper
Høj præcision - skræddersyet pleje
Øjeblikkelige resultater

SHELLS & PEARLS
Seaweed Caviar er en innovativ hudpleje. Anvendes med
høj koncentration af de aktive ingredienser, og de marine
polysaccharider, som er formet i perlen. Hele perlen kommer
i brug, indeholdet samt konturet, har den samme
sammensætning.

Lava Shells massage med varme muslinger er
en unik teknik med mange muligheder af oplevelser.
Vi har valgt at kombinere teknikken sammen med
et spændende innovativ koncept, hvor begge supplerer
hinanden og skabe en ny hudkur baserert på naturens
bedste ingredienser.
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INNOVATIV HUDPLEJE

Skrubbe
kaviar-perler

HOVED AKTIVE INGREDIENSER
Marine polysaccharider
Kommer fra røde og brune alger, carrageenaner og
alginater skaber en let film, der fugter og beskytter
huden. Deres struktur skaber denne originale galenic
effekt i form af perler, helt spredes ved tryk på huden.
Aktivt Bambus trækul
Kendt for sin afgiftende virkning, renser huden ved at
absorbere toksiner og urenheder.
Pimpsten
Pimpsten, der er naturligt hårdfør, er et fremragende
eksfolierende middel. På grund af dens karat forfiner
den hudens tekstur for at udjævne hudens overflade.
Menthol og kamfer
Yderst dekongestionerende, de giver en øjeblikkelig
frisk fornemmelse.

SCRUB UDEN
SKYLNING

Eucalyptus æterisk olie
Tonet og forfriskende, denne æteriske olie bidrager til
at give friskhed til denne pleje og hjælper til at fjerne
urenhederne.

Exfoliating Detox Caviar Pearls
RESULTAT

Denne detox scrub kaviar i form af sorte perler
tilbyder en ny eksfolierende metode. Dens
innovative virkning kommer fra en blandingm af
marin og vegetabilsk formulering, som er i perfekt
harmoni med huden. Uden skylning giver den
mulighed for at skabe korte og effektive hudbehandlinger.

Huden er perfekt eksfolieret og genvinder sin friskhed
Huden er fri for urenheder og stråler.
Uden skylning er huden beskyttet af en fugtgivende
homogen film på hudens overflade.
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THE BEAUTY OF SENSES

Seaweed Caviar & Lava Shells

Aktiv Serum
kaviar-perler

Anti-Ageing White Pearls
HUDPLEJEKAVIAR i form af
perler hører til en ny generation
af molekylær marin kosmetik,
attraktiv og innovativ. Perlerne
kan påføres lokalt på mørke
pletter, rynker og områder, der
skal behandles. En ny specifik
teknik, præcis og værdifuld,
medfølger præcise dosis for en
skræddersyet pleje.
Ved et simpelt tryk og manuel friktion
smelter perlerne på huden, frigiver de aktive ingredienser og
skaber en let beskyttende film på huden. Perlerne virker som
et serum og sikrer en langvarig holdbarhed, de behandler og
beskytter huden. Skal påføres på tør hud for at knuse den let,
Lav derefter massagen med et par dråber
Blend Concentrate for at homogenisere tekstur

Bleger mørke pletter
Opstrammer fine linier
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100% mere fugt

Lava Shells
Moist Massage

Hudens dehydrereing er årsaget af eksterne
påvirkninger, samt tab af fugtniveauet med aldere er
proces alle oplever.
Skønhedsbranchen har travlt med at opfinde produkter
som kan bevare fugten i hudens i længere tid og med
det skaber en optimal NMF i huden, som skaber en flot,
sund og velfungende hud.
Lava Shells er en fantastisk naturlig måde for at lære
huden til at selv producere mere fugt ved at provokere
den med sine varm.
Lava Shells er muslinger som bliver opvarmet med
selvopvarmende væske, som virker i en time.
Hud der oplever kølen trækker sammen, og sin væske
synker til epidermis niveauet for at beskytte sig selv og
bevare den bedst muligt. Med varmen frigiver huden
sin væske (fugt) og huden bliver fyldig igen.
Som støtte til denne proces bruger vi produkter der
hjælper huden til at bevare sin fugt og blive ved med
at producere mere fugt.

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.

SHELLS & PEARLS

2489,00 kr

startpake til 12 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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