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Denna dynamiska icke-kirurgiska ansiktslyftsbehandling kombinerar kraftfulla peptider och
hyaluronsyra för att minska rynkor, kråkfötter och uttryckslinjer på så kort tid som en behandling.
Neuropeptide förlänger effekten av Botox och fillers. FirmAge RF aktiverar kollagen produktionen,
reducerar rynkor och lyfter huden. Ger omedelbara resultat som kommer att ge dig ett föryngrat
utseende och ge huden ett ungdomligt lyft.

Minskar uppkomsten av rynkor, avslappnar, förbättrar blod cirkulationen, stimulerar Kollagen och
Elastin produktionen och minskar uppkomsten av missfärgning och fina linjer.
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Facial Massage Cream
SAIAN Cleanser
Enzyme Mask
Herbal Toner
Neuropeptide GF Serum
Neck & chest lift Crème
Hydrating Liocell Mask
SAIAN Cream
Sunscreen Mist
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Behandlingsbädd och lakan/handdukar
Engångsredskap
Mask Pensel
Liten skål
Stor skål
Nack Band
Jelly glober
Maskiner: Steamer, FirmAge RF
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1. Utför en ansikts-, skalp- och nackmassage med SAIAN Facial Massage Creme
2. Rengör dekolletage, hals och ansikte med SAIAN Cleanser.
3. Applicera SAIAN Enzyme Mask. Blanda en tesked pulver med några droppar varmt vatten
för att göra en mjuk pasta och applicera på ansikte, dekolletage och hals, låt verka i 8
minuter. Använd Steamer, varma handdukar eller våta 4x4 för att hålla masken fuktig.
4. Avlägsna Enzyme Masken från dekolletage, hals och ansikte med varma handdukar eller
4x4 och varmt vatten.
5. Applicera SAIAN Herbal Toner över hela ansiktet, dekolletage och hals.
6. Applicera en halv SAIAN Neuropeptide GF Serum på dekolletage, hals och
ansiktsområdet
7. Applicer Neck & Chest Lift creme på käklinje, hals, dekolletage och bröstområde
8. Fäst Nack bandet under hakan på patienten
9. Utför en Galvanisk massage med FirmAge, 4x4 minuter på varje ansiktshalva
10. Applicera Hydrating Liocell Mask
11. Utför en Kryogen massage med Jelly Glober ovanpå masken
12. Utför massage av nacke, axlar, armar och händer medan masken verkar 10-15 minuter
13. Avlägsna masken och massera in överflödigt serum i huden
14. Applicera SAIAN creme
15. Spraya SAIAN Sunscreen Mist över hela ansikte, hals och dekolletage.

