
Face fit behandling – daily superfoliant

Engagér kunden: 
Tal om dermalogicas Skin Pollution Index og anvend Residue Detector Strips. Hvis kunden har 
bestilt tid kan du udlevere et SkinBar eller MicroZone® konsultationskort som normalt.

• I dag vil vi fokusere på at afgifte huden, have fokus på ældningstegn og beskytte huden imod den 
skadelige indvirkning forurening har på huden.

• Forureningsindex i dag er………… 

• Hvor bor du? Arbejder? Pendler?
• Er du meget udendørs?
• Ryger du?
• Ved du godt at når du er udenfor så binder de forurenende stoffer sig til huden? 

• Skal vi prøve at finde ud af hvor meget ”snavs” der er på din hud i dag (Residue Detector Strips).
• Jo mere forurening, jo større risiko er der for tidlig ældning af huden og tilstopninger da de forure-

nede partikler kan sætte sig i porerne og skabe inflammation.

Konsultation: 
Brug dit headset, giv din kunde et spejl. 

• Hvilke zoner i dit ansigt har du mest fokus på? Noteres på dit receptkort. Sørg for at 
snakke om forureningens indvirkning på huden

• Hvornår har du sidst anvendt en peeling? 

• Bestem hudens sensibilitet så du kan finde ud af om du skal anvende Skin Resurfacing Cleanser 
og ultralyd

• Tjek for evt. kontraindikationer, allergier, graviditet, medicin osv.

Forberedelse: 
Sæt hårbånd på og beskyt kundens tøj med et håndklæde/kappe.

Face Mapping® hudanalyse: 
Tjek zonerne

• Jeg kan godt se den sensibilitet/ældningstegn/tilstopninger du fortalte om. Som jeg nævnte, så 
kan forurening godt forværre den tilstand så det er noget vi virkelig kan have indflydelse på med 
dagens face fit behandling.

Inhalation: Additive 
Soothing Additive, Clearing Additive, Revitalizing Additive.
Fortæl hvorfor det er vigtigt at tage dybe vejrtrækninger: renser lungerne og kroppen indefra og en 
god metode til at afstresse. 1 dråbe placeres i kundens hænder. 
 



Afrensning:  
PreCleanse efterfulgt af Skin Resurfacing Cleanser, Special Cleansing Gel eller,  
UltraCalming Cleanser blandet med ¼ skefuld Clinical Colloidal Oatmeal Masque  

Hvordan er dine nuværende renserutiner? 

• Anvend BT Micro ved 2. afrensning.
• Uddan om fordelene ved et oliebaseret renseprodukt: opløser fedtstoffer, snavs, støv og forure-

ning der sætter sig i porerne. DobbeltAfrensning er første skridt til en sund, ren hud. 

Eksfoliering:  
Daily Superfoliant®  
Sørg for at den ikke er for flydende før påføring. Tilføj evt. lidt vand på fingerspidserne før du laver 
Skin Detox DIY. Når du blander og påfører Daily Superfoliant® kan du introducere kunden for det ny 
produkt. Tal om ingredienserne og virkning og hvordan den adskiller sig fra Daily Microfoliant hvis kun-
den kender den. Sørg for at holde det relevant i forhold til kundens problem. 
• Trækul binder de forurenende stoffer der sætter sig dybt nede i porerne – modvirker forurening
• Enzymer og hydroxysyre udglatter og blødgør huden (eksfolier)
• Komplex der modvirker de forurenende stoffer at binde sig til huden, forebygger negative virkning 

fra forurening
• Antioxidant – niacinamid og risklid beskytter imod omkringliggende miljø og mindsker æld-

ningstegn  
 

Skin Detox DIY: 
Forklar rækkefølgen for kunden og fordelene ved at anvende teknikken hjemme for at opnå en grun-
dig detox af huden og optimal virkning af peelingen. Før du fjerner peelingen kan du fugte den med 
lidt vand. Produktet kan tørre op efter få minutter.
• Test - Residue Detector Strips: Hvis din kunde kun var lidt “beskidt” inden din behandling er der 

ingen grund til at gentage dette trin 

Afsluttende produkter:   
Antioxidant HydraMist, Phyto Replenish Oil, (valgfrit: Barrier Repair), Dynamic Skin Recovery 
SPF50 og Skin Perfect Primer SPF30 

• Hvilke produkter plejer du at anvende? 

• Fortæl om vigtigheden med at lægge flere lag for at give antioxidant beskyttelse imod forurening 
og styrke barrieren for at bevare en sund hud med glød.

Anbefaling: 
Få kunden til at kigge i spejlet, fremhæv de opnåede resultater. 
Forbind det med dine anbefalede produkter - Daily Superfoliant® og/eller Phyto Replenish Oil på re-
ceptkortet. 
Tilbyd en professional behandling for at opnå yderligere resultater. Har din kunde aldrig fået en be-
handling kan du evt. tilbyde en MicroZone®.  


