WSKAZANIA: Zabieg wykonany jednorazowo natychmiast poprawia
wygl d skóry, w kuracji wyszczuplaj cej nale y stosowa w serii.
Schemat zabiegu

1. PRZYGOTOWANIE FOTELU ZABIEGOWEGO
Na fotelu zabiegowym uk adamy koc elektryczny, a na nim plastikowe prze cierad o. Klientka
k adzie si na plecach.

2. EKSFOLIACJA
czymy w miseczce 1 miark OSMO-THERMY EXFOLIANT E445
z dwiema miarkami PHYTO-AROMES RELAX E441.
Przednia strona:
Zaczynamy piling od nóg, przechodzimy do brzucha, biustu
i ramion. Powtarzamy wielokrotnie ruchy, zwracaj c szczególn
uwag na obszary zrogowacia e ( okcie i kolana), stosujemy
s abszy ucisk na piersi. Klientka k adzie si na brzuchu.
Plecy:
Stosuj c t sam technik obszernych ruchów g aszcz cych,
wykonujemy piling na stopach i nogach, po ladkach, nast pnie
na plecach i przechodzimy do barków.
Czas wykonywania pilingu: ok. 15 minut.

3. OK AD
Przygotowujemy odpowiedni ilo soli, aby pokry poszczególne obszary:
czymy 2 miarki OSMO-THERMY DRAINAGE E447 z 1 miark PHYTO-AROMES DRAINAGE
E443. Nak adamy na stopy, nogi, do wysoko ci kolana.
czymy 2 miarki OSMO-THERMY CELLULITE E448 z 1 miark PHYTO-AROMES CELLULITE
E444. Rozprowadzamy na udach i po ladkach.
czymy 2 miarki OSMO-THERMY ENERGY E446 z 1 miark PHYTO-AROMES ENERGY E442.
Nak adamy na plecy i na tyln stron ramion.

Klientka k adzie si na plecach, rozpoczynamy nak adanie soli na przedni stron cia a:
- Nak adamy ok ad « DRAINAGE » na stopy, nogi do wysoko ci kolan.
- Nak adamy ok ad « CELLULITE » na uda i brzuch.
- Nak adamy ok ad « ENERGY » na biust, dekolt, ko czymy na ramionach.
Zakrywamy klientk plastikowym prze cierad em i kocem elektrycznym na 20 minut. Wy czamy koc i pozostawiamy klientk okryt , aby si relaksowa a przez 10 minut. Na zako prysznic.
czenie oczyszczamy skór ciep ymi, wilgotnymi r cznikami, klientka mo e tez wzi

4. MASA
Na zako czenie zabiegu wykonujemy
masa cia a na wybranych olejkach
Phyto Aroma.

CZAS ZABIEGU: 1 godz. 15 min.

Kuracja 4 zabiegi
Cz stotliwo wykonywania zabiegów: raz w tygodniu
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