
Flash-firm and lift facefit

Genopvæk din hud for et naturligt yngre udseende med denne Flash-firm + lift facefit behand-
ling. Denne 10 minutters behandling fordobler gløden i din hud, minimere fine linjer og revitali-
serer din hud. Prøv Dermalogicas Phyto-Nature Firming Serum.

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. spørgmål omkring sundhed og livsstil, hudplejerutiner og hvilke ældningstegn kunden 
lægger mærke til (spørgsmål: Anvender du nogle anti-age produkter, har du en serum, har du 
lyst til at mindske ældningstegn i huden?)
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.

Widget:
Brug kundens telefon og introducer kunden for phyto touch widget (www.phytotouch.com). 
Denne widget anbefaler kunden en personlig akkupressur massage sammen med  
Phyto-Nature Firming Serum. Kunden kan anvende denne widget hjemme for at huske 
punkterne.
PRO TIP: Der er 3 forskellige sæt akupressur DIY.
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Phyto-Nature Firming Serum
fordele

• Hurtig opstramning: Reducerer fine 
linjer efter kun 1 påføring. 

• Løfter: Reducerer synlige rynker på 
bare 4 uger

• Revitalisere: Fordobler hudens glød 
efter kun 1 påføring
•

Anbefalet behandlinger:

• Flash-Firm + Lift FaceFit
behandling

• Flash-Firm + Lift Skin Bar Lektion



Afrensning:
1. Kom lidt PreCleanse Balm på fugtige vatrondeller og aftør huden.
 Hvordan er dine nuværrende 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. Tilføj 1/4  
 ampul MultiVitamin Power Exfoliant 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. 

Toner + serum:
Spray Antioxidant HydraMist over ansigtet. Kom 1 pump Phyto-Nature Firming Serum 
på dine fingerspidser og bland de to faser sammen. Påfør denne serum med medium tryk i 
pande, kinder og kæbelinje og fordel med lette strygninger.

Udfør den anbefalede akupressur DIY massage fra Phyto Touch Widget. Gentag 3 gange 
med et medium tryk.
PRO TIP: Du kan også få kunden til at udføre massagen imens du holder et spejl.

Afsluttende produkter:
Påfør Dynamic Skin Recovery SPF50. Afslut med SkinPerfect Primer SPF30 eller Hyd-
raBlur Primer.

Udfyld 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.

professional-grade skin care by The International Dermal Institute


