La Sultane de Saba
Kezelési és használati tippek
Fedezze fel a keleti szultánok és királynők ősi szépség
titkait, melyek generációról generációra szálltak. Az ősrégi
hagyományok ihlette autentikus termékválasztéknak köszönhetően
Ön felfedezheti a messzi földöket ...

1. Bőrradír, amely az elhalt hámtól megszabadítja a
bőrünket
Fontos megszabadítani az elhalt sejtektől a bőrünket, hogy
selymesebb, puhább, és a kezelés következő lépésére is
befogadóbbá váljon. Alkalmazza főként a megvastagodott
bőrfelületeken, mint például a könyök és a sarkok, vagy ahol a
bőrét feszesíteni szeretné , mint a combon vagy a hason.
 Az eredeti tradicionális Fekete Szappannal gyengéd
hámlást érhetünk el. Használható hetente egy alkalommal,
így bőre selymessé és gyengéddé válik.
 Vagy a Só radírokkal és egyéb testradírokkal, melyek
eltüntetik az elhalt hámokat, hogy felfedje a finom bőr
textúráját.

Testszépítés
2. Testtekercselés Rassoullal a problémás bőrök
mélytisztítására és relaxációra.
Kevert és olajos bőrök számára alkalmas, használja a Rassoult
a problémás területeken, majd 20 perces hatóidő öblítse le
meleg vízzel. A Rassoul eltűnteti a bőr mélyéről a
szennyeződéseket, mely a zsírtalanító és hatalmas
felszívóképességének köszönhető.

3. Hidratálás a selymesebb bőrért
Hidratálja és táplálja bőrét testápolóval, testolajjal vagy
shea vajjal. A bőre újjá születik és finom illatfelhő burkolja
be, mely elrepíti az illatok és színek világába.
 A normál bőrre használjon testápolót, mely gyengéd és
selymes textúrájúvá varázsolja bőrét.
 Normál és száraz bőrre használjon testolajat, hogy
táplálja bőrét.
 Száraz és extra száraz bőrökre használjon shea vajat,
mely shea dióból sajtolt természetes növényi zsírokban
gazdag, melyek képesek a legszárazabb bőrt is mélyen
táplálni.
Illatok melyekben elérhetőek:
Keleti Utazás – Borostyán, Pézsma, Szantálfa
Örömteli Utazás – Narancsvirág
Darjeeling Utazás – Gyömbér és Zöld tea
Utazás a Fűszer úton – Borostyán, Vanília, Pacsuli
Japán Utazás – Lótusz és Neroli
Balinéz Utazás – Lótusz és Frangipáni
Utazás az Egzotikus szigetekre – Tiaré és Aloe Vera
Maláj utazás – Champaka és Trópusi virágok
Válassza az illatot mellyel a kedvenc országát hazaviheti
otthonába.

Arcápolás
1. Bőr letisztítása, előkészítése
Első lépésként a bőr tisztítását végezzük, melyre az
- Argán Sminklemosó tejet, száraz zsírhiányos bőrökre
- Micellás vizet, érzékeny bőrökre
- 23 karátos Arany arclemosó tej, öregedő, érzékeny,
vízhiányos bőrökre
- Japán Utazás arctisztító zselé, normál, kombinált és
problémás bőrökre
A tökéletes bőr előkészítés érdekében a letisztítás
után tonizálja bőrét a Bride Elixírrel, mely
narancsvirág és rózsavízből készült.

2. Bőrradír

Fontos, hogy megszabadítsuk bőrünket az elhalt hámsejtektől,
így megújul és friss, üde kinézetű bőrt érünk el vele. A
kezelés következő lépését hatékonyabbá teszi.
- 23 karátos Arany arcradír, öregedő, érzékeny, vízhiányos
bőrökre
- 7 Fűszer Ceremóniája arcradír, tónushiányos bőrökre
- Rizses Pórusösszehúzó arcradír, normál, kombinált és
problémás bőrökre
- Cukornád arcradír, mélyrétegi és felszíni vízhiányos
bőrökre

3. Arcmaszk
Bőrtípusnak megfelelő arcmaszkot válasszunk, majd a hatóidő
leteltével öblítsük le.
- Méz és Gyömbér arcmaszk, minden bőrtípusra, vízhiányos és
érzékeny bőrökre
- Rassoul, mélytisztító a problémás és zsíros bőrökre
- Cukornád arcmaszk, érzékeny és vízhiányos bőrökre
- 23 Karátos Arcmaszk, öregedő, érzékeny, vízhiányos
bőrökre
- Rizses Pórusösszehúzó maszk, normál, kombinált és
problémás bőrökre
- Ásványi Iszapmaszk, minden bőrtípusra
- Argán arcmaszk, száraz és zsírhiányos bőrökre

4. Bőrtáplálás Arcolajakkal és Szérumokkal
Az arcolajak és szérumok mélyen táplálják a bőrt. Használjon
néhány cseppet, amit masszírozzon a teljes felszívódásig.
- Fügekaktusz olaj, ritka és értékes olaj, minden
bőrtípusra
- Argánolaj, száraz zsírhiányos öregedő bőrökre
- Carotta olaj, napozás utáni bőrtápláló, a károsodott bőr
regenerálására, a barna bőr ragyogóbb lesz tőle
- Cukornád arcolaj, érzékeny és vízhiányos bőrökre
- 7 Fűszer Ceremóniája Arcelixír, minden bőrtípusra
- Rizs mattító szérum, normál, problémás zsíros bőrre
- 23 karátos Arany arcelixír, idősödő vízhiányos bőrökre

5. Hidratálás arckémekkel
Az otthoni ápolás legutolsó lépéseként használjon
bőrtípusának megfelelő hidratáló arckrémet.
- 23 karátos Arany Arckrém, idősödő vízhiányos bőrökre
- Bridal Arckrém, minden bőrtípusra

-

Argán Arckrém, száraz zsírhiányos öregedő bőrökre
7 Fűszer Ceremóniája Arckrém, minden bőrtípusra
Rizs mattító Arckrém, normál, problémás zsíros bőrre
Cukornád Arckrém, érzékeny és vízhiányos bőrökre

Hajápolás
Zsíros hajra
A zsíros hajra ajánlott a Rassoul, hiszen kiváló
faggyútermelést szabályzó és mélytisztító hatású. Samponként
és hajpakolásként is használható, 10 perces hatóidő után
öblítse ki.

Száraz hajra
Száraz, töredezett és igénybe vett hajra a Shea Jasmin
Sampon vagy a Balinéz 2 in 1-ben Sampon javasolt.
Száraz hajvégekre
- a Testolajak használhatóak
- a Csillám olajjal fényesíthetjük a fakó hajat
- a Shea Vajak pedig mélyen táplálják a hajat és
visszaadják vitalitását

