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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 C-vitamin behandling och produkter för ditt ansikte.

PÅ SALONGEN
C-vi tamin behand l ing
Behandlingen inleds med rengöring och
peeling av huden, där döda hudceller
avlägsnas.
Därefter appliceras ett speciellt serum med
stabilt C-vitamin, som masseras/slussas in i
huden.
Ovanpå appliceras en vårdande och
fuktgivande ansiktsmask som får verka.

Vad händer med huden?
Stabilt C-vitamin förebygger för tidigt åldrande
(till följd av solexponering) genom att skydda
kollagenet i huden mot fria radikaler och
påverka nybildning av kollagen (bildar
stödjevävnad i huden). Fria radikaler misstänks
kunna åstadkomma allvarliga cellskador och
kanske även bidra till åldrandet (oxidativ
stress).

Stabilt C-vitamin har en blekande effekt på
bruna fläckar genom att påverka bildningen av
melanin. Det gör C-vitamin behandling perfekt
efter solbad.
C-vitamin ger inte några snabba resultat på
befintliga bruna fläckar. C-vitaminet kan
minska nybildning och därmed kan fläcken
försvinna på sikt.

Vad är stabi l t C-vi tamin?
Vårt stabila C-vitamin tas från Apelsiner (Citrus
Aurantium Dulcis). Det är ett koncentrat av C-
vitamin som stabiliserats på ett helt unikt och
patenterat sätt.
Vanligt C-vitamin förstörs lätt i kontakt med
luft och då verkar det bara milt peelande på
hudytan. Ett stabilt C-vitamin har påverkan på
djupare hudlager.

Detta gör behand l ingen :
• Återuppbygger solskadad hud.
• Förebyggande för att motverka hudens
åldrande.
• Energikick för trött hud.
• Förbättrar hudens lyster och spänst.
• Inflammationshämmande, vilket passar t.ex. vid
mild acne.
• Passar alla hudtyper, även känslig men ej
citrusallergiker.

Passar nästan al l ti d
C-vitamin behandling kan göras året om.
Speciellt lämplig är den att göra när huden är i
behov av lite extra omvårdnad, t.ex. efter
sommarens solbadande eller efter en eventuell
sjukdomsperiod.

C-vitaminet gör huden ljuskänslig, men bara så
länge det ligger på hudytan.

Citrusallergiker kan vara känsliga mot stabilt
C-vitamin.
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HEMMA
Resultatet av C-vitamin behandlingen beror
mycket på hur beslutsam du är och i vilket
skick din hud befinner sig i.
För att uppnå bästa resultat är det viktigt att
du även hemma använder MARIA ÅKERBERGs
produkter, som alla är utan mineralolja och
siliconer.

Vård
Följ upp behandlingen med hemprodukter för
maximalt resultat.

Föl j ande produkter rekommenderas
Serum C används på natten, gärna under
Night Cream som med sitt innehåll av
mjölksyra gör C-vitaminet mer verksamt.

Förutom C-vitamin i Serum C så ingår också
bland annat:
A-vitamin, B6 och Polyphenoler.
A-vitamin stimulerar nybildningen av kollagen.
UVA förstör A-vitamin och det gör Serum C till
en perfekt produkt att använda efter solbad.
B6 reglerar fettproduktionen och detta bidrar
till att Serum C också passar personer med fet
hud och mild acne.
Polyphenoler är antioxidanter som inte bara
skyddar cellerna utan också förbättrar hudens
mikro-cirkulation och verkar
inflammationshämmande.

Moisturi sing Mask används två gånger per
vecka.

Rengöring , ansiktsvatten och dagcreme
anpassas efter hudtyp och används dagligen.

Eye Cream används morgon och kväll.

Foundation , Compact Powder och/eller
Minera l Powder används dagligen om
makeup skall användas.

E N E R G I K I C K F Ö R T R Ö T T H U D

Undvik
Efter en ansiktsbehandling skall huden inte
utsättas för sol på 24-48 timmar, beroende på
vad din hudterapeut ger dig för
rekommendationer.
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NÄR SKA MAN INTE GÖRA EN
C-VITAMINBEHANDLING?
Om du är citrusallergiker.

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 C-vitamin behandling?
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