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Denna avkopplande och unika behandling är utformad för att hjälpa till att förebygga plastikkirurgi.
Den motverkar tecken på åldrande på dekolletage, hals och käk området.

Speciellt framtagen för att strama upp och tona slapp hud, minska uppkomsten av rynkor, förbättra
blodcirkulationen, stimulera kollagen och elastin-produktionen, stimulera cellcirkulationen, avlägsna
toxiner, smälta bort fett och hämma bildandet av fettdepåer och minska uppkomsten av
missfärgning och fina linjer.
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Facial Massage Cream
SAIAN Cleanser
Honey Vanilla Scrub
Enzyme Mask
Herbal Toner
Neck & Chest Lift Cream
Replenishing Cream
Sunscreen Mist

• Behandlingsbädd och
lakan/handdukar
• Engångsredskap
• Mask Pensel
• Liten skål
• Stor skål
• Nack Band
Maskiner: Steamer & Mini Cavi Pro
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1. Utför ansikts-, skalp och nackmassage med SAIAN Facial Massage Creme
2. Skrubba dekolletage, hals och ansikte med SAIAN Honey Vanilla Scrub. Ta bort med
varma handdukar/4x4 och varmt vatten.
3. Rengör dekolletage, hals och med SAIAN Cleanser, ta bort rengöringen med varma
varmt vatten.
4. 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.
5. Avlägsna Enzym Masken med varmt vatten
6. Applicera SAIAN Herbal Toner
7. Applicera SAIAN Neck & Chest Lift crème på käklinje, hals och dekolletage/bröstområde
8. Använd SAIAN Mini Cavi Pro med RÖTT photonljus och Cavitation på käklinje. Använd
endast RÖTT photonljus på hals och dekolletage. Vi vill inte smälta fett här!
9. Fäst Nack bandet under hakan på patienten
10. Utför massage på nacke, axlar, armar och händer medan cremen verkar
11. Avlägsna nack bandet
12. Applicera SAIAN Replenishing Crème på ansikte och dekolletage.
13. Spraya med SAIAN Sunscreen Mist SPF29

