THALASSO WELLNESS „Alga Spirulina Skin Care Therapie“
Terapia w salonie dla twarzy i ciała
- poprawia bilans wilgoci skóry, daje jej siłę substancji mineralnych i działa jako ANTYOXYDANT
- ochładzająca terapia - Wellness przywraca skórze równowagę, daje świeży i promienny wygląd

Składniki:

Nr. kat.
742 02
742 03
742 04

Nazwa
Alga Spirulina Powder - 60ml pojemnik
Alga Spirulina Solution – roztwór aktywujący - 200ml butelka
Alga Spirulina Concentrat
ampułka z roztworem z pipetką - butelka 20 ml

Terapia - zalecenia:
1. Sporządzanie maseczki odświeżającej z alg Alga Spirulina:
Wymieszać 1 płaską łyżeczkę Alga Spirulina Powder z 3 łyżeczkami roztworu aktywującego
Alga Spirulina Solution.
Uwaga: roztwór pozostawić na około 3 min.!
W tym czasie będzie aktywowane działanie składników Alga Spirulina. Następnie dodać 3
łyżeczki zimnej wody. Nie mieszać! Teraz Alga Spirulina może napęcznieć. Gdy woda
zostanie wchłonięta, dodać jej znowu 3 łyżeczki, proces będzie trwał dalej. Kiedy woda
zostanie prawie wchłonięta, preparat zamieszać i dodać stopniowo jeszcze około 5-6 łyżeczek
wody, wymieszać, aż powstanie ciągliwa, dająca się łatwo rozsmarowywać maseczka z alg.
2. Mleczko oczyszczające
3. Peeling
4. Tonik do twarzy
5. Masaż z kremem nr. katalogowy 700 710 (pozostałość kremu, po wykonaniu masażu zmyć
wodą).
6. Nałożyć maseczkę z Alga Spirulina.
W tym celu zabezpieczyć włosy opaską na czoło Kleenex, a następnie nałożyć maseczkę
Alga Spirulina przy pomocy szpatułki lub pędzla. Nakładać z dołu do góry. Należy zawsze
zaczynać od lewej strony (strona serca), a następnie nakładać na prawą stronę.
krok 1: zacząć od szyi i dekoltu po
lewej stronie (strona serca) potem
prawa strona. (Uwaga: Przy
wrażliwej tarczycy, jej okolice
pozostawić wolne)
krok 2: od środka podbródka –
wzdłuż przebiegu mięśni, aż do
brwi
krok 3: od górnej wargi do brwi
krok 4: od nozdrzy i czubka nosa
w górę aż do czoła
krok 5: wzdłuż brwi, na zewnątrz
aż do skroni, potem pod okiem
(utrzymać odstęp od oka około 3
cm), do nasady nosa i dalej w górę
przez czoło do włosów (z lewej potem z prawej
krok 6: czoło, aż do włosów

Maseczkę Alga Spirulina można nanosić w pobliżu oczu oraz powiek;
Uwaga: zachować około 3 cm odstępu od oczu.
Zakryć oczy wilgotnymi wacikami. Nakryć skórę folią celofanową . Uważać, aby nos i usta
pozostały odsłonięte. Pod folią celofanową powstaje zdrowe ciepło (ciepło ciała).
Faza odprężenia i spokoju – 10 minut.
Następnie proszę wziąć do obu rąk waciki i wykonać delikatnie, poprzez folię celofanową,
„gładzący masaż“ (kolejno zgodnie ze szkicem).
Maseczka Alga Spirulina pozostaje w zasadzie około 20-25 minut na skórze. Następnie
maseczkę zdjąć szpatułką, a skórę dokładnie zmyc wodą.
7.
8.
9.

Odświeżyć tonikiem do twarzy
Nałożyć Ampullen Concentrate Alga Spirulina nr. kat. 742 04
Pielęgnacja końcowa: pielęgnacja oczu
/ krem na szyję / nałożyć na twarz Alga Spirulina
Creme nr. kat. 742 01.

