Rapid Radiance facefit
I dag vil vi have fokus på ældningstegn. Fortæl: ”Det er helt normalt at huden med alderen mister
sin glød og elastitcitet, da vores celleafstødning og –fornyelse bliver langsommere. Kombinationen af
matte, døde hudceller og nedbrydning af collagen og elastin gør huden trist, giver en ujævn hudfarve, fine linjer og rynker. Professionelle peelinger kan behandle disse ældningstegn men nu findes der
også noget til hjemmebrug. En peeling med professionel styrke.

Konsultation:

Brug dit headset, giv kunden et spejl. Få evt. din kunde til at udfylde et SkinBar konsultationskort
• Hvad lægger du mærke til når du kigger i spejlet
Stil evt. spørgsmål omkring sundhed og livsstil
Tjek for evt. forholdsregler/kontraindikationer

Forberedelse:

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

Face Mapping® hudanalyse:

Tjek ansigtet for ældningstegn: dehydrering, linjer/rynker, pigmentforandringer, elasticitet og spændstighed. Noter det du finder i kundens Skin Fitness Plan

Afrensning:

1. Afrens med PreCleanse
• Hvordan er dine nuværende renserutiner?
Forklar om dermalogicas DobbeltAfrensning. (Nødvendigt for at fjerne makeup og forurening fra huden.)
Emulgér med vand. Intensiver din afrensning med bt-sonic eller bt-micro. Fjern produkt med et varmt
kompres eller engangsklude/vatrondeller
2. Kom 1 pump Skin Resurfacing Cleanser i en skål og bland med vand og påfør huden med Fan
Masque Brush. Massér huden med lette cirkulære bevægelser. Fjern produkt med et varmt
kompres eller engangsklude/vatrondeller. Intensivér din afrensning med bt-sonic eller bt-micro.

Eksfoliering:

3. Fordel og påfør Rapid Reveal Peel, massér let, og lad det virke 3 minutter.
Udfyld dine produktanbefalinger på Skin Fitness planen. Fjern med kolde vatrondeller.

Afsluttende produkter:

4. Påfør hudspecifik IonActive™ serum. (evt. MultiVitamin Power Recovery Masque).
Indslus med bt-micro (SERUM) eller bt-nano.
5. Afslut med Calm Water Gel eller Super Rich Repair. Beskyt med Super Sensitive Shield
SPF30 eller SkinPerfect Primer SPF30
Gennemgå kundens Skin Fitness Plan med anbefalede produkter og behandlinger og book kunden
ind til næste ProSkin behandling. Læg det i Skin Fitness Plan omslag med et par prøver.

