Ansiktsbehandlingar
Essential Beauty
Beauty Enhancer 30’
Maximalt resultat på minimal tid! Skrubb, mask och massage sublimerar huden för att ge
en omedelbar lyster. Huden strålar av fräschhet och skönhet.

Absolute Hydration 60’
Återfuktande och utfyllande behandling till den fuktfattiga huden. Perfekt uppfräschad,
återfår huden mjukhet och lyster. Stramande känslor försvinner, hudtonen strålar och
huden återfår fukt.

Intense Nutrition 60’
Som ett närande bad för torr hud. Den torra huden blir generöst närd. Rynkor på grund av
torr hud blir fyllda och huden återfår mjukhet och välbehag.

Cocoon Nutrition 60’
En omslutande ansiktsbehandling för att reparera och nära torr hud. Den exklusiva
termomasken fyller huden med ultra-koncentrerade aktiva ingredienser och ger en
avslappnande värme effekt. Huden blir skyddad, fylld och mycket skön.

Infinite Gentleness 60’
Mildhet och lugn för all känslig och reaktiv hud. Denna behandling är en delikat stund för
att lugna obehag, reducera rödhet och skydda huden.

Extrem Purity 60’
För att rengöra, rena och reglera fet och kombinerad hud. Kombinationen av en
djuprengöring, ett serum med rengörande marina syror och Clarifying Mask ger en
fräsch och matt hud. För en klar hudton, en rengjord och ren hud.

Acni Control 60’
För fet hud benägen att få akne. Denna behandling kombinerar 5 effekter: reglerar
talgproduktionen, avlägsnar döda celler, bekämpar bakteriespridning, renar porer och
lugnar inflammation. Huden blir synbart renare och hudtonen återfår sin fräschhet.

Ansiktsbehandlingar
Youth & Radiance
Oxygen & Radiance 60’
Mycket koncentrerad i mineraler, spårämnen och vitaminer, ökar denna behandling
försvarsmekanismerna på stressad och matt hud och skyddar mot yttre angrepp. Perfekt
vid de första ålderstecknen, denna behandling regenererar och mjukgör huden.

Absolute Youth 60’
En helt ny och intensiv anti-age lösning för att bekämpa rynkor. Den utfyllande och
mjukgörande verkan reducerar synbart ålderstecken. Med personligt anpassad
massage, får dragen ett avslappnat utseende och rynkorna blir fyllda.

Firm & Lift 60’
Perfekt för all hud på jakt efter fasthet. Denna unika vård med varm-kall effekt vars
mask ändrar färg naturligt omformar ansiktets konturer, stramar upp dragen och
bekämpar slapp hud.

Cellular Renewal 60’
Denna behandling med marint AHA är en verklig booster. Den stimulerar intensivt
cellförnyelsen för en "ny hud" effekt och suddar ut synliga ålderstecken. Den
upplysande effekten är fantastisk.

Ocean Secrets 90’
En lyxig ansiktsbehandling med värdefulla marina aktiva ingredienser och djupa &
dynamiska rörelser. Ett omedelbart resultat: ansiktet blir återformat, huden blir
utjämnad och klar och ansiktet blir fyllt av ny energi från den första behandlingen.

Magnificent White

60’

En högteknologisk behandling med tre mål: en global uppljusande verkan, en
målinriktad verkan på pigmentfläckar och en anti-age effekt. Behandlar samt
förebygger pigmenteringsproblem.

Ansiktsbehandlingar
For Men
Pure Detox 45’ *60’………...
Denna express behandling är lösningen för hud skadad av daglig rakning och
förorening. Den avgiftar effektivt för en renad, syresatt och lugnad hud.

Oxygen Booster 60’………...
Högteknologisk behandling som kombinerar utförande och avslappning för ett
100% effektivt resultat. Huden blir stärkt, fast och fylld med energi.

