Sensitive Skin Rescue FaceFit behandling
Engagér kunden:
Start ved at byde kunden velkommen og tage plads ved Skin Baren. Stil spørgsmål omkring
hudens sensibilitet. Giv kunden et spejl og få kunden til at udpege de områder hvor huden er
sart, evt. rødme, tørhedspletter, skallen eller irritationsknopper. Spørg om kunden oplever at
huden kan brænde, kløe eller prikke.
Konsultation:
Bed klienten udfylde det korte konsultationskort og stil yderligere spørgsmål omkring sundhed
og livsstil.
Forberedelse:
Sæt hårbånd på og beskyt kundens tøj med et håndklæde/kappe
Face Mapping Hudanalyse:
Udfør Face Mapping® i ansigtet men fokuser på irritation, rødme, tørhedspletter eller irritationsknopper. Tjek for kontraindikationer – især over for brug af elektriske apparater eller allergier. Noter det du finder i kundens Skin Fitness Plan
Afrensning:
Udfør dermalogicas DobbeltAfrensning med PreCleanse Balm. Forklar kunden at det er
nødvendigt med DobbeltAfrensning for at fjerne makeup og forurening fra huden, der begge
er faktorer som kan gøre huden sensibel. Undgå afrensning af øjne.
a) Tag PreCleanse Balm (mandelstørrelse) og fordel i pande, næsen, kinder, kæbepartiet
og hagen
b) Massér med cirkulære bevægelser. Start i panden og derefter ned af næsen, hen over
kinden og ned til kæbelinjen. Gentag på modsatte side. Afslut omkring munden.
c) Tilføj vand og fordel til produktet bliver til en mælkeagtig emulsion. Fjern ved et varmt
kompres.
Tag et pump UltraCalming Cleanser ud i dine hænder, tilføj en smule vand og fordel produktet på huden med lette cirkulære bevægelser. Fjern med et varmt kompres.

Pressure Point:
Påfør Redness Relief Essence i ansigtet. Tryk 4-6 dråber (tryk i bunden af emballagen)
Barrier Defense Booster ud i dine hænder og fordel jævnt på huden. Lav evt. nogle pressure
point tryk.
a) Tryk i tinding med pegefinger eller langemand. Det mindsker stress og hovedpine.
b) Læg langemand over pegefinger og placer over kindbenet. Tryk og drænér. Gentag
under kindbenet. Det mindsker hævelser og ubehag i bihulerne.
Maske:
Kom en spiseske Clinical Oatmeal Masque i en skål og bland med få dråber Calming
Botanical Mixer. Påfør et tyndt lag maske på huden med enten fan masque brush eller en spatel.
Valgfrit: Anvend bt-micro (SERUM). Fjern masken med et varmt kompres.
(Protip: Fugt din fan masque brush med Redness Relief Essence når du påfører masken).
Afsluttende Produkter:
Fordel Redness Relief Essence på huden. Påfør 4-6 dråber Barrier Defense Booster og
derefter en smule Calm Water Gel.
(Protip: du kan blande de to produkter og spare lidt tid).
Påfør Super Sensitive Shield SPF30 og/eller SkinPerfect Primer SPF30
Anbefaling:
Få kunden til at kigge i spejlet, fremhæv de opnåede resultater. Udfyld kundens Skin Fitness
Plan med anbefalede produkter og behandlinger og book kunden ind til næste ProSkin
behandling. Læg det hele i Skin Fitness Plan omslag evt. med et par prøver.

