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Denna speciellt utformade ansiktsbehandling är den ultimata rengöringen som exfolierar döda
hudceller, minskar inflammation och eliminerar toxiner och acne-bakterier, vilket skapar en ren och
frisk hy.
Avlägsnar döda hudceller, minskar inflammation, eliminerar gifter och acne-bakterier, lugnande,
utjämnande och stressreducerande. Salicylsyra avlägsnar döda hudceller, hjälper till att rengöra
porerna, bentonit lera lugnar och läker rodnad och inflammation.
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Facial Massage Crème
Active Face Wash
Enzyme mask
Herbal Toner
Active RX Mask
Pure Hyaluronic Acid Serum
Amino Lift Leave On Mask
100% Oragnic face oil
Jelly glober

•
•
•
•
•
•
•
•

Behandlingsbädd och lakan/handdukar
Engångsredskap
Mask Pensel
Liten skål
Stor skål
Gummi Handskar
Cryo-Glober
Maskiner: Steamer, High Frequency maskin, Mini Cavi Pro
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Bli duktig på att behandla aknegenom att följa detta steg-för-steg ptotokoll:
1. Innan behandlingen börjar, förbereda ett par handskar och 2 skålar vatten - en varm och en
kall. Rengör ansiktet med SAIAN Active Cleanser. Denna skummande rengöringsgel
innehåller 10% alfahydroxidsyra för att döda bakterier, tångekstrakt och rosenkapsfrö
extrakt för att ge näring och stärka kapillärväggar. Ta bort rengöringen noggrant med varmt
vatten
2. Fukta en applikatorpinne med SAIAN Salicylsyra 2% och massera försiktigt på ansiktet
med uppåtgående rörelser tills kunden känner en lätt stickning. För din förstagångskund,
behåll salicylsyra på ansiktet i högst 2 minuter. Du kan senare öka tiden allteftersom
kundens tolerans ökar. Ta bort SAIAN-salicylsyra med kallt vatten efter 1-2 minuter.
3. Blanda en ½ tesked SAIAN Enzyme Mask med varmt vatten för att göra en mjuk pasta.
Applicera SAIAN Enzyme Mask på hela ansiktet i 8-10 minuter. Slå på ånga och ozon, så
att masken blir fuktig och enzymerna aktiva. Om du inte har en ångare, använd en fuktig
varm handduk över Enzyme-masken så att den inte torkar ut. Denna mask är baserad på
bentonitlera, havre och ananasenzymer som exfolierar och rensar ut porerna. SAIAN
Enzyme Mask är perfekt före extraktioner. Ta bort SAIAN enzyme mask med varmt vatten.
4. Utför manuell extraktion. Byt servetter ofta för att förhindra spridning av bakterier

5. Använd din SAIAN-bärbara högfrekventa maskin över finniga områdena under 3-5
minuter. Innan användning glöm inte att fråga din klient om hon är gravid eller har en
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pacemaker. Vår bärbara maskin har 4 elektoder och är utmärkt för en mobil spaverksamhet.
6. Applicera ett tunt lager av SAIAN Active Rx Mask på oljiga områden i 15 minuter. SAIAN
Active Rx Mask är baserad på bentonitlera, svavel, kamfer, magnesium, hyaluronsyra,
salicylsyra och syreplasma. Tvätta bort Active Rx Mask med varmt vatten.
7. Spray med SAIAN Herbal toner. Den innehåller ingen alkohol eller olja, och är en vacker
bukett örttextrakt baserat på häxhasel och aloe.
8. Applicera SAIAN Pure Hyaluronsyraserum över ansiktet
9. Utför fototerapi med Mini Cavi Pro-maskin (BLUE photon Light) Inget Ultraljud på
ansiktet!
10. Applicera SAIAN Acne Spot Treatment Gel på finnar. Den innehåller mineraler som
magnesium och järn som dödar bakterier och bakterier utan att lämna missfärgning.
11. Ta ut dina SAIAN Jelly Globes från frysen och torka dem torra för att avlägsna fukt.
Använd Jelly-Globerna för att massera ansiktet med uppåtgående rörelser för att stänga
porerna och minimera rodnad.
12. Det sista steget är att spraya klientens ansikte med SAIAN Mineral Mist. Detta
vattenbaserade solskyddsmedel är perfekt för alla hudtyper och innehåller ingen olja, ingen
alkohol och inga kemikalier.

