Microneedling
& Microdermabrasion
Steg-För-Steg
PROTOKOLL
1. Innan behandlingen, se till att du har din SAIAN Spray och SAIAN
Cryo-Globes i kylskåpet. Den avslutande svalkande touchen är
mycket viktigt i slutet av denna behandling.
2. Rengör ansiktet med SAIAN Replenishing Cleanser. Denna
mjölkiga rengöring är mild och naturlig och tar bort orenheter på
ytan, och lämnar huden återfuktad och smidig. Aloe Vera och
kamomill är återfuktande, mjukgörande, lugnande, samt anti-mikrobiella och anti-inflammatoriska. Denna produkt är perfekt för känslig
hud. (Du kan även använda SAIAN Strawberry eller Botanical lipid
Cleanser)
3. Applicera bedövande kräm på behandlingsytan och låt verka i 30
minuter.Ta bort bedövande kräm ordentligt.
4. Applicera antiseptisk rengöring på behandlingsområdet.
5. Applicera 1/2 SAIAN Hyaluronic Acid Ampull på hela behandlingsområdet. Resten av ampullen kommer att användas senare i
behandlingen.
6. Börja behandling genom att dela upp ansiktet i fem delar: panna,
vänster och höger kind, näsa, överläpp och haka.
7. Utför microneedling enligt tillverkarens instruktioner. Arbeta med
alla 5 delar på samma sätt tills hela ansiktet har behandlats. Efter
behandling av varje område, torka av eventuell blödning.
8. När hela ansiktet har behandlats, hämta SAIAN Pure Hyaluronic Acid Spray ur kylskåpet, och spraya ansiktet med denna lätta,
oljefria fuktighetsspray.
9. Täck ansiktet med SAIAN Restoring Mask och låt verka i 15-20 minuter, tvätta bort med ljummet vatten.
eller
Använd vår frystorkade SAIAN Pure Collagen Fiber Sheet Mask. Vik masken på mitten över kundens ansikte, klipp hål i masken för
näsan. Applicera resten av SAIAN HA Ampullen på ansikte, hals och dekolletage. Placera det torra kollagenarket omedelbart över
ansiktet och spraya med SAIAN Collagen Elatin Spray tills arket blir genumfuktat. Forma försiktigt arket över ansiktet och halsen
med hjälp av fuktiga svampar. Låt masken verka på ansiktet under minst 20 minuter med ånga. Obs! EJ OZON! Ta bort masken.
10. Applicera valfri SAIAN Creme över hela ansiktet och SAIAN Clinical Strength Eye Serum runt ögonen.
11.Spraya med SAIAN Sunscreen Mist. Detta är ett oljefritt, lätt, solkrämsspray. Kemiska solskydd rekommenderas aldrig
efter invasiva behandlingar, och detta lätta Titandioxid-baserad solskyddsmedel är det perfekta alternativet.
12. Avsluta behandlingen med att utföra en kylande och lugnande ansiktsmassage med SAIAN Cryo Globes.
13. Rekommendera kunden att underhålla sin hy med SAIAN Natural Clinical Skin Care för att hålla huden frisk och spänstig.
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