Deze behandeling is onderverdeeld in 3 stappen, te
weten het aanbrengen van een serum of een ampul,
het aanbrengen van een crèmemasker, al naar
gelang het huidtype en tot slot het aanbrengen van
het modelerende, automatisch verwarmende
masker. De warmte bevordert de opname van de
actieve bestanddelen in de huid en de
celstofwisseling wordt erdoor gestimuleerd.
Een regelrechte “schok-behandeling” om de vitale
functies van de huid te activeren en haar weer van
kracht en vitaliteit te voorzien!

GEBRUIKSAANWIJZING
THERMO MASKER LIMOEN
-ZELFVERWARMENDVerkwikkende en huidherstellende behandeling.
Een zeer aangename en bijzonder verkwikkende
behandeling voor elk huidtype.
Voor de huid die een persoonlijke behandeling
verdient en waarbij onmiddellijk zichtbare resultaten
gewenst zijn.
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De belangrijkste ingrediënten van dit product en
hun eigenschappen?
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Vitamine C: krachtige antioxidant
Beschermt het DNA en de cellulaire proteïnen
Versterkt de huidstevigheid door de aanmaak
van nieuw collageen
Stimuleert de doorbloeding en zorgt voor een
mooie stralende teint
Essentiële Citroenolie: samentrekkend
Verfijnt de huidporiën

Breng het serum of ampul
aan, dat aangepast is aan Breng het crèmemasker
de behoeften van de huid. met een maskerpenseel in
3 een dikke laag aan. Zorg
dat de wenkbrauwen goed
bedekt zijn.

4

Verbetert de transparantie en de helderheid van
de teint

Het resultaat?
Intensief hydraterend effect. Het is een zeer
doeltreffende behandeling die perfect bij
verschillende huidtypes kan worden toegepast. Voor
de huid die een persoonlijke behandeling verdient
en waarbij onmiddellijk zichtbare resultaten
gewenst zijn
1. Voor de volwassen huid: de weldadige en
ontspannende warmte van het masker bevrijdt de
weefsels van talrijke spanningen. Rimpels, fijne
lijntjes en kraaienpootjes worden genadeloos
aangepakt!
2. Voor de jonge huid: de huid wordt soepeler,
krijgt een oppepper.
3. Voor de vette huid: de opperhuid wordt gezond,
glad en onzuiverheden verminderen.
4. Voor de vermoeide huid: de huid krijgt meer
spankracht en een regelrechte ‘energieboost’!
5. Voor de vale en doffe huid: de opperhuid wordt
mooi helder en de teint gaat intens stralen van
gezondheid.

Bedek het gezicht met een
katoenen gaasje, laat een
stuk open bij de neus en de
mond en leg een Meng 1 pak Thermo
wattenschijfje op de ogen. poeder met 100 ml
5 lauwwarm water. Breng
het masker snel met een
spatel aan.
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Strijk het Thermomasker
glad met de spatel. Bedek
het masker 10 minuten met
een handdoek zodat het Verwijder het masker na
masker sneller warm wordt 20 minuten in één geheel.
Hoe vaak gebruiken?
Als kuur: 1 keer per week.
Als onderhoud: 1 keer per maand afwisselend met
Phyto Mask of VitaminiC Mask.
Thuisgebruik :
Dagelijks onderhoud: Crème afhankelijk van het
huidtype.
Intensieve kuur: Serum afhankelijk van het huidtype.

