FÖR MÄN

FÖR MÄN
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 ett urval av MARIA ÅKERBERGs behandlingar och produkter för män.

PÅ SALONGEN
Professionella råd

För att få bästa resultat bör du besöka en
hudterapeut som kan ge dig professionella råd
om produkter och behandlingar. På vår hemsida
www.dermanord.se kan du hitta din närmaste
återförsäljare/salong.

Ansiktsbehandling

Fotvård

Det bästa är att gå till ett proffs för att få en
bra start. Sedan är det lätt att fortsätta den
dagliga vården hemma.

Manikyr

En mycket behaglig och effektiv behandling,
speciellt för er med torra händer.

Att göra en ansiktsbehandling hos en
hudterapeut är en bra investering. Du får en
ordentlig genomgång av din hud samtidigt som
terapeuten visar vilka produkter som passar
bäst för dig. Underhåll resultatet av
behandlingen hemma med rengöring,
ansiktsvatten, ansiktscreme, peeling och mask.

Färgning av fransar och bryn

AHA-behandling

Massage

En kortare ansiktsbehandling där peeling av
huden utförs. Mjölksyran som används, stärker
och balanserar huden. Av den anledningen
passar behandlingen mycket bra på en oren
eller torr hud. Följ upp behandlingen hemma
med rengöring, ansiksvatten, ansiktscreme,
peeling och mask.

C-vitamin behandling

En kortare ansiktsbehandling med
inflammationshämmande egenskaper som
passarmycket bra mot mild acne. Följ upp
behandlingen hemma med rengöring,
ansiktsvatten, ansiktscreme, Serum C och Night
Cream.

Ryggbehandling vid acne

En rengörande behandling anpassad för ryggen.
Följ upp behandlingen hemma genom att peela
med Body Scrub och behandla med vår
djuprengörande mask Algae & Clay Pack.

Vaxning av rygg och överarmar

Ett mycket effektivt sätt att avlägsna oönskad
hårväxt. Brukar vara speciellt populärt inför
badsäsongen!

Liten behandling med stor effekt. Perfekt för er
med ljusa fransar och bryn.

Plockning av ögonbryn

Ögonbrynen ramar in ansiktet och det gör
mycket för ditt utseende att hålla efter dem.

Skönt, avslappnande och allmänt välgörande.
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HEMMA
Ansikte

En ren och frisk hy är en vacker hy. Ta därför
för vana att alltid tvätta ansiktet på kvällen.
Använd Foaming Facial Wash eller
Cleansing.
Shower & Bath Oil - olja för rakning, som
appliceras på rengjord hud. Byt rakblad ofta!
En slö hyvel sliter på huden och gör den
irriterad.
Coldpressed Jojoba Oil - bakteriedödande
och mjukgörande olja som lätt går in i huden
utan att kladda. Perfekt efter rakning!
Aloe Vera - fettfri ansiktsgel som inte
kladdar.
Lip Care - återfuktande läppcerat.
Näshårssax - det är inte fräscht när det
sticker ut strån från näsa och öron.
Tan in a bottle - Brun utan sol som ger dig
en naturligt solbrun touch.

Hår

Tvätta håret med Hair & Body Shampoo. Till
längre hår rekommenderas även Hair
Conditioner. Avsluta med någon
stylingprodukt. T.ex. Hair Gel eller Moulding
Cream.

Fötter

Foot Cream - mjukgörande creme som gör
det lättare att fila bort förhårdnader.
Myrra Nail & Cuticle Oil - mjukgörande, gör
torra naglar fina.

Kropp

Hair & Body Shampoo - använd denna milda
duschtvål, som inte torkar ut huden.
Finns i flera fräscha varianter.
Body Scrub - vem har sagt att torra ben är
manligt? Peela bort den torra huden och du
kommer att bli förvånad över hur mjukt det
blir.
Saltscrub - om du besökt ett spa och gillade
behandlingen Saltscrub, så är detta
produkten!

Body Lotion - Lätt och mjukgörande lotion
som finns i flera fräscha varianter.
Saltdeo - klibbar inte och doftar inte äcklig
deodorant fram på eftermiddagen. MEN den
tar en minut att applicera för att vara verkligt
effektiv.
Deo Spray Essential - Spraydeo med fräsch
doft. Snabb att applicera och du känner dig
fräsch hela dagen.
Body Lotion Athletic - gott på ömma muskler.

Händer

Kvinnor tittar på mäns händer...ta en titt själv!
Hand Cream - kladdar inte. Du kan fortsätta
arbeta som vanligt efter applicering.

Makeup

Mineral Powder - ger en utjämnande effekt
utan att du ser målad ut. Viktigt med rätt färg!
Puder - mattar ner blanka partier utan att du
ser målad ut.
Cover Stick - döljer snabbt och enkelt mörka
ringar under ögonen eller röda plitor.
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FACE IT MISTER

För personliga produktrekommendationer eller
övriga frågor angående hudvård, kontakta din
återförsäljare.
Vilken dag och tid har vi nöjet att boka in Dig
på en behandling?

Din återförsäljare:
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