
 

Treatment Clean &Clear:    Voor de vochtarme, gecombineerde en vette huiden geeft een fris ge-
voel van zuiverheid 

Treatment Clean & Clear  € 25.00 

Basis reiniging 

 

Intensieve reiniging : met opgeklopte Foaming Cleasing gel aangebracht met een massage borstel. Vochtherstellende bestanddelen 

voorkomen droog worden van de huid, de zeepvrije samenstelling lost onzuiverheden op en geeft de huid een 

fris en vitaal gevoel. 

 

Diepte reiniging :       peeling wordt vermengd met het Quick Purifying Mask, om de huid intensief te zuiveren en de aangebrachte 

werkstoffen kunnen makkelijker en dieper in de huid doordringen. 

 

Masker:                      Intense Moisture Mask verbeterd vochtbalans, uitstraling en vitaliteit. 

 

Dag / nacht verzorging 

 

Treatment Clean & Clear Special: € 40.00 

 

Basis reiniging 

 

Epileren/harsen van de wenkbrauwen 

 

Intensieve reiniging:  met opgeklopte Foaming Cleasing gel aangebracht met een massage borstel. Vochtherstellende bestanddelen 

voorkomen droog worden van de huid, de zeepvrije samenstelling lost onzuiverheden op en geeft de huid een 

fris en vitaal gevoel. 

 

Diepte reiniging :       peeling wordt vermengd met het Quick Purifying Mask, om de huid intensief te zuiveren en de aangebrachte 

werkstoffen kunnen makkelijker en dieper in de huid doordringen. 

 

Massage:                    met Tea tree olie of lavendel voor een aromatische massage die de huid zuivert, kalmeert, en verzacht en gaat 

ontstekingen tegen  

 

Masker:                      Intense Moisture Mask verbeterd vochtbalans, uitstraling en vitaliteit. 

Dag/ nachtverzorging 

 

Treatment Clean & Clear Special Extra: € 50.00 

 

Basis reiniging 

 

Epileren/harsen van de wenkbrauwen 

 

Intensieve reiniging : met opgeklopte Foaming Cleasing gel aangebracht met een massage borstel. Vochtherstellende bestanddelen 

voorkomen droog worden van de huid, de zeepvrije samenstelling lost onzuiverheden op en geeft de huid een 

fris en vitaal gevoel 

 

Diepte reiniging :       peeling wordt vermengd met het Quick Purifying Mask, om de huid intensief te zuiveren en de aangebrachte 

werkstoffen kunnen makkelijker en dieper in de huid doordringen. 

 

Massage:                    Eerst wordt het ampul Active Herbal (vermindert irritaties en reacties van de huid)in gemasseerd, daarna een 

ontspannende massage met Tea tree olie of lavendel voor een aromatische massage die de huid zuivert, kalmeert, 

en verzacht en gaat ontstekingen tegen  

 

Masker:                      Intense Moisture gelaatsmasker verbeterd vochtbalans, uitstraling en vitaliteit. 

 

Dag/nachtverzorging u krijgt het rest ampul mee naar huis op dagelijks te gebruiken. 

 

 

Voor een optimaal resultaat voor de huid is het aan te raden om de geadviseerde Extenso producten thuis door te gebruiken. 

 

 



 

 

 

 


