THALASSO WELLNESS „Revitalisante Modellage“
(maseczka termiczna)
Terapia w salonie dla twarzy i ciała
Krótki, piękny sen regenerujący skórę
Modeluje i poprawia kontury
- Skóra uzyskuje nową sprężystośc. Linie i zmarszczki zostaną wygładzone.
- Natychmiastowy, widoczny rezultat, Poprawa struktury i rzeźby skóry.
- Stosując maseczkę PERLAMAR REVITALISANTE MODELLAGE – THALASSO WELLNESS
„THERMO MODELLAGE“ osiąga się formowanie i podtrzymanie struktury tkanek przy podwójnym podbródku lub obniżonych konturach poprzez równomierne działanie na całą powierzchnię
muskulatury twarzy.
- Przy skórze trądzikowej i zanieczyszczonej zaskórniki zostaną usunięte i będzie zagwarantowany naturalny odpływ łoju. Osiągnięty będzie wyrazisty obraz skóry a skłonność do zapaleń skóry
będzie obniżona.
- Odpoczynek i odprężenie dzięki błogiemu ciepłu – piękny sen przez krótki moment, przyniosą
stateczność, harmonię i piękno.
UWAGA:

Nie wolno stosować maseczki PERLAMAR REVITALISANTE MODELLAGE –
THALASSO WELLNESS „THERMO MODELLAGE“ w obszarze twarzy i szyi u
klientek cierpiących na klaustrofobię.
Przy drażliwej tarczycy pozostawić wolne okolice tarczycy.

nr. kat.

Nazwa

Objaśnienie

707 250

Modellage Powder
Maseczka - puder
torebka 430 g
Cream Modellage
Krem - podkład
pojemnik 100 ml

Maseczka – substancja o konsystencji pudru z minerałami
oraz naturalną i neutralną substancją wiążącą. Powinna
zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy..
Pozostając w temperaturze 420C na skórze, służy jako krembufor między skórą a maseczką. Należy nałozyć tak, aby
skóra była dobrze nim pokryta (grubość grzbietu noża).

707 26

Terapia - zalecenia:
- Podgłówek leżanki kosmetycznej ustawić płasko, szyja powinna tworzyć linię.
- Pod kark należy podłożyć wałek, aby zagwarantować właściwe ułożenie szyi.
- Oczyszczanie: mleczko oczyszczające / peeling / tonik do twarzy / masaż
- Ampułka, dobrana do typu skóry (Perlamar Lifting Extrakt Ampulle / Regenerativ Extrakt
Ampulle / Normalisante Extrakt Ampulle / Sensitive Balance Extrakt Ampulle)
Uwaga: stosować wyłącznie ampułki PERLAMAR. Tylko ampułki PERLAMAR gwarantują
rzeczywisty 100 % sukces.
- Oczy: nałożyć Lipo Regenerativ Eye Cream nr. kat. 701 33, lub Favourite Eye Lifting Gel
nr. kat 700 706.
- Krem – podkład pod maseczkę: nałożyć obficie (grubość grzbietu noża). Służy jako krem-bufor
między skórą a maseczką.
- Brwi nakremować kremem – podkładem pod maseczkę i nakryć podwójną warstwą chusteczki
papierowej, lub gazy cały obszar oczu, łącznie z brwiami.
- Zabezpieczyć włosy opaską na czoło, i dobrze nakryć czepkiem kosmetycznym, tak aby włosy były
całkowicie zakryte. Dodatkowo nakryć ręcznikiem papierowym.
Przygotowanie maseczki rewitalizacyjnej:
Maseczkę Revitalisante Modellage Puder nr. kat. 707 250 wsypać do miseczki i najpierw trochę
zamieszać tam i z powrotem. Dzięki temu puder będzie miał zapewnioną równomierną i
przepuszczającą powietrze konsystencję.

Do Revitalisante Modellage Puder wlać 250 ml zimnej wody (prosto z kranu) i wymieszać. (Przy
wykorzystaniu letniej wody maseczka stwardnieje szybciej).
Dolewając wodę szybko mieszać  w jednym kierunku – przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Gdy masa stanie się homogeniczna (jednorodna), natychmiast nałożyć ją zgodnie z poniższym
opisem.
Sposób nałożenia: Przy pomocy sztućców do ryb (noża) lub łyżki nakładać kolejno:
Uwaga: Przy pierwszym zabiegu nie należy
pokrywać ust i okolic tarczycy !
krok 1
krok 2
krok 3
krok 4
krok 5

krok 6

czoło
od czoła do skroni – obustronnie
nos I skrzydełka nosowe
policzki do podbródka, aż do szyi
obustronnie
powyżej górnej wargi
UWAGA! pozostawić wolne otwory
nosa
podbródek I szyję – obustronnie

Teraz należy wymodelować REVITALISANTE
MODELLAGE przy pomocy łyżki i mokrym
pędzlem równomiernie rozsmarować powierzchnię.
Maseczka REVITALISANTE MODELLAGE
twardnieje w ciągu 6-8 minut. Temperatura
stabilizuje się po 10 minutach i wynosi około 42°C,
potem stygnie przez następne 10 minut.
Maseczkę REVITALISANTE MODELLAGE należy zdjąć po około 25 minutach.
Zdejmowanie: Należy klientce zwrócić uwagę, aby przed zdjęciem REVITALISANTE MODELLAGE
poruszyła mięsniami twarzy. Zapewni to łatwiejsze zdjęcie maseczki.
- REVITALISANTE MODELLAGE zdejmować obiema rękoma, zaczynając od skroni
- nastepnie zmyć skórę letnią wodą / tonik do twarzy / pielęgnacja oczu / pielęgnacja
szyi / pielęgnacja dzienna.
- po terapii maseczką skóra lekko się poci, dlatego krem nakładany na końcu powinien
mieć lekką konsystencję i dobrze nawilżać skórę.
Ważne: Maseczki nie należy wrzucać do odpływów urządzeń sanitarnych, gdyż grozi to zapchaniem
tych odpływów.
REVITALISANTE MODELLAGE – stosowanie:
twarz / cellulit / brzuch / ręce / biust (sutki pozostawić wolne, zakryć je wilgotnymi wacikami) / przy
rozstępach ciążowych zastosować Sensitive Balance Ampulle.

