
Clearly Glowing facefit

Det kan være fustrerende at behandle hudorme og bumser så derfor vil din kunde helt 
sikkert nyde denne 10 minutters facefit behandling. I denne behandling er der fokus på 
Breakout Clearing Booster og Blackhead Clearing Fizz Mask der renser porerne, 
fugter huden, behandler og forebygger bumser

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
Tjek for evt. forholdsregler/kontraindikationer
Fortæl at der kan være mange faktorer som forårsager at der kommer hudorme og 
bumser. 
Clear Start indeholder aktive ingredienser og beroligende planteekstrakter der renser, 
fugter og beroliger huden.

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

Face Mapping Hudanalyse:
• Tjek ansigtet for: dehydrering, comedoner, pustler, pabler.  

Noter det du finder ikundens Skin Fitness Plan.

Afrensning:
1.  Afrens med PreCleanse
• Hvordan er dine nuværrende renserutiner?
Forklar om dermalogicas DobbeltAfrensning. (Nødvendigt for at fjerne makep og for-
urening 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 lidt Breakout Clearing Foaming Wash i en skål og bland med vand.  
 Tilføj 1 pump Multi-Active Scaling Gel 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. 



Maske
Påfør et tyndt lag Blackhead Clearing Fizz Mask på områder med urenheder. Lad 
den virke 3-5 minutter og fjern derefter med vaskeklud, svampe eller fugtige vatrondel-
ler. Denne unikke maske skummer op og hjælper med at rense porerne.

Afslutning
Spray huden med Breakout Clearing All Over Toner og påfør herefter Breakout 
Clearing Booster på bumser eller et tyndt lag på problemområder . Denne hurtigtvir-
kende  
serum dræber bakterier på 15 minutter.

Afslut med Oil Clearing Matte Moisturizer SPF15 eller Skin Soothing Hydrating 
Lotion for at fugte og beskytte huden.

Skin Fitness Plan
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.


