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Till skillnad från de flesta ansiktsbehandlingar kombinerar denna unika teknologi rent syre med en
komplett ansiktsbehandling. SAIAN syreinfusionsbehandling är en lugnande och lyxig upplevelse,
både avkopplande och effektiv.

Producerar synlig spänst av hud runt ögonen, munnen och pannan, avslappnar och förbättrar
blodcirkulationen. Syre föryngrar, stimulerar och läker huden samtidigt som den för in potenta
ingredienser för att aktivera hudens naturliga produktion av kollagen och elastin.
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Strawberry eller Replenishing Cleanser
Honey Vanilla Scrub
Enzyme Mask
Herbal Toner
Active Renewal Serum eller Ampull
Active Renewal Cream
Sunscreen Mist

• Behandlingsbädd och
lakan/handdukar
• Engångsredskap
• Mask Pensel
• Liten skål
• Stor skål
• Jelly glober
Maskiner: Ångare och Oxygen
Maskin
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1. Utför ansikts-, skalp och nackmassage.
2. Rengör dekolletage, hals och ansikte med SAIAN Replenishing Cleanser. Ta bort
rengöringen med varma handdukar/4x4 och varmt vatten.
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. Utför massage på axlar och armar.
5. Avlägsna Enzyme Masken med varmt vatten
6. Applicera SAIAN Herbal Toner över hela ansiktet, dekolletage och hals.
7. Applicera SAIAN Active Renewal Serum eller en Ampull på hela ansiktet, även
ögonområde.
8. Använd Oxygen maskin
9. Applicera SAIAN Pure Hyaluronic acid serum på hela ansiktet, även ögonområde.
10. Applicera SAIAN Replenishing Cream över dekolletage, hals och ansikte.
11. Applicera SAIAN Clinical Strength Eye Serum runt ögonen
12. Utför en Kryogenisk Massage med frysta Jelly glober (torka av eventuell fukt med en
handduk) på dekolletage, hals och ansikte.
13. Spraya med SAIAN Sunscreen Mist SPF29

Öka din patients resultat genom att kombinera denna behandling med Chest & Neck-Lift
behandling.

