ANTIROUGE

ANTIROUGE
VÄLKOMMEN
Huden påverkas av de dagliga påfrestningar den utsätts för. Unna den MARIA ÅKERBERGs produkter,
som alla är utan mineralolja och siliconer.
Din hudterapeut hjälper till att skräddarsy den produktkombination som passar bäst för dig.
I denna folder presenteras MARIA ÅKERBERGs Antirouge behandling och produkter för ditt ansikte.

PÅ SALONGEN

Antirouge behandling

Behandlingen inleds med rengöring och en
mycket mild peeling av huden, där döda
hudceller avlägsnas.
Därefter appliceras Antirouge Intensive, som
masseras/slussas in i huden. Ofta tillsätts en
passande olja för en bättre massage.
Ovanpå appliceras en vårdande och
fuktgivande ansiktsmask som får verka 10-20
minuter.
Till sist tvättas masken av, och behandlingen
avslutas med passande olja/creme, Serum
Antirouge och Eye Cream eller Eye Gel.

Vad händer med huden?

Huden får mycket fukt och motståndskraften
ökar. Extrakt från Hästkastanjens frukt stärker
små blodkärl. Detta gör att Antirouge
behandling är perfekt för en känslig hud eller
en hud med ytliga blodkärl.
Regelbundna behandlingar hos din
hudterapeut samt hemmaprodukter krävs för
ett bra resultat. Vi rekommenderar en kur på 5
behandlingar 2 gånger per år.

Vad är det för växtextrakt?

Växtextrakt från Hästkastanjens frukt passar
särskilt bra för hud med tendens till ytliga
blodkärl och hud med rosacea.

Detta gör behandlingen:

• Stärker huden.
• Motverkar ytliga blodkärl.
• Förbättrar hudens lyster och spänst.
• Inflammationshämmande, vilket passar till
exempel vid mild acne.
• Passar alla hudtyper, även känslig.
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Passar alltid

Antirouge behandling kan göras året om.
Den är speciellt lämplig att göra när huden är i
behov av lite extra omvårdnad och när huden
utsätts för stora påfrestningar som kyla och sol.
Passar även hud med tendens till ytliga blodkärl
och hud med rosacea.

S TÄ R K E R D I N H U D

HEMMA
Vård

Resultatet av en Antirouge behandling beror
mycket på hur beslutsam du är och i vilket
skick din hud befinner sig.
För att uppnå bästa resultat är det viktigt att
du även hemma använder MARIA ÅKERBERGs
produkter, som alla är utan mineralolja och
siliconer.
Följ upp behandlingen med hemprodukter för
maximalt resultat.

Undvik
Sol : Efter en ansiktsbehandling skall huden inte
utsättas för sol på 24-48 timmar, beroende på
vad din hudterapeut ger dig för
rekommendationer.
Makeup : Undvik makeup från andra märken
under behandlingsperioden.
Hudvård : Undvik hudvård från andra märken
under behandlingsperioden.

Kyla och vind

Följande produkter rekommenderas
Serum Antirouge absorberas mycket lätt av

huden och används 1-2 gånger/dygn (störst
effekt under natten). Det är ett fuktgivande
serum som används närmast huden under
någon av cremerna eller för sig.
Royal Facial Oil Gentle är en lugnande olja
för känslig hud. Den absorberas mycket lätt om
inte mineralolja använts innan. Oljan hjälper
också huden vid årstidsväxlingar när
luftfuktigheten ändras och huden behöver
vänja sig vid de nya förhållandena.
Face Protection skyddar huden mot yttre
påfrestningar. Cremens innehåll ger den
lugnande och antiinflammatoriska egenskaper.
Passar både morgon och kväll.
Papaya Peeling används efter behov.
Moisturising Mask används med fördel två
gånger per vecka.
Rengöring , ansiktsvatten och
dagcreme / nattcreme anpassas efter hudtyp
och används rgelbundet varje morgon och
kväll.
Eye Cream och/eller Eye Gel används morgon
och kväll.
Foundation , Compact Foundation och/eller
Mineral Powder används dagligen om
makeup skall användas.
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ANTIROUGE

NÄR SKA MAN INTE GÖRA EN
ANTIROUGE BEHANDLING?

Man kan alltid göra en Antirouge behandling.
Det är mycket viktigt att du följer de råd som
din hudterapeut ger dig för att uppnå bästa
möjliga resultat. Hör av dig till din
återförsäljare om du har frågor.

Vilken dag och tid har vi nöjet att boka in Dig
på en Antirouge behandling?

Din återförsäljare:
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