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méthode aphrodite

De perfecte anti-agingervaring
De cabinebehandeling méthode aphrodite is een
echte bron van schoonheid. Zij draagt niet voor
niets de naam van de Griekse godin van de schoonheid! Uiterst werkzame anti-agingelementen en het
significante wellnesskarakter vormen de kracht en
potentie van deze behandeling. De klant ervaart de
behandeling als bijzonder en buitengewoon effectief
met een geheel individuele touch.
De behandeling is duidelijk gericht op de bestrijding van de zichtbare tekenen van huidveroudering
en brengt de huid weer in balans. Dit ziet men niet
alleen, maar ervaart men ook als een heerlijk gevoel - de zekerheid van een perfect verzorgde huid.
Deze fantastische combinatie van een luxueus wellnessgevoel en een zeer effectieve werking stuurt de
klant naar de Griekse zevende hemel - en verandert
haar in de Aphrodite van deze tijd!
De behandeling stimuleert de celstofwisseling en
activeert de energiereserves van de huid. Hierdoor
wordt zij veerkrachtiger zodat de huid er zichtbaar
steviger en strakker uit komt te zien. De teint is stralend en rimpels minder zichtbaar. Het overtuigende
anti-aging effect van méthode aphrodite compenseert de tekorten van een verouderende huid en
herstelt haar jeugdige uitstraling.
De natuurlijke vitaliteit van de 90-120 minuten durende behandeling vormt de basis voor een gebalanceerde ervaring. Deze unieke anti-agingbehandeling voorziet de huid van actieve ingrediënten die
tot diep in de huid doordringen. De afzonderlijke
behandelingsfasen en de activerende massage vormen een harmonieuze behandelingservaring.

Deze producten heeft u nodig voor de behandeling
méthode aphrodite:
•

splash d’aphrodite		

•

gel démaquillant confort

•

lotion rafraîchissante

•

soin liftant éclat yeux

•

fermeté cou et decolleté

•

concentré d’aphrodite

•

lotion bleue (speciaal product)

• soin des lèvres (hydratante)
•

masque anti-âge

•

nuage d’aphrodite

• massage d’aphrodite
• eau d’aphrodite

Behandelingsverloop
Fase 1: Begroetingsritueel
Spray splash d’aphrodite op de onderarmen om de klant een heerlijke wellnessgeur te laten ervaren gedurende de hele behandeling.

1a

Fase 2: Reiniging
Schuim een hoeveelheid gel démaquillant confort met water op in de handen en reinig hiermee gezicht,
hals en decolleté met gelijkmatige masserende bewegingen, beginnend bij het decolleté en omhoog werkend tot het voorhoofd. Voeg water toe en laat het product nogmaals emulgeren. Verwijder het product
synchroom met twee sponsjes.
Breng lotion rafraîchissante aan op twee wattenpads en toniseer decolleté, hals en gezicht met synchrone
bewegingen. Voeg aansluitend de wattenpads samen en dep hier zacht gezicht, hals en decolleté mee
voor extra stimulatie. ‘’Polijst’’ de huid ter afsluiting droog met middel- en ringvingers.
Dit stabiliseert de beschermende zuurmantel van de huid en geeft de klant een aangenaam gevoel.
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2d

2e

2f

2g
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INFO: Indien gewenst kunnen na
deze fase tussenbehandelingen
zoals uitreinigen, epileren of kleuren worden uitgevoerd.

Fase 3: Ogen
soin liftant éclat yeux: breng een kleine hoeveelheid aan op de rug van de hand, dep het oogverzorgingsproduct met middel- en ringvinger op de wenkbrauwen en onder de ogen, en voer een speciale
oogmassage uit.
3a
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Stap-voor-stap instructies
S1

Stap 1: cirkelen om de ogen

S4

Stap 4: kraaienpootjes kloppen met
wijs- en middelvinger

S2

Stap 2: 3-vinger-greep (”krabbelen
tussen de ogen”)

S5

Stap 5: cirkelen om de ogen

S3

Stap 3: bovenste spier van de oogcontour kneden

S6

Stap 6: acupressuurpunt in het kuiltje
van de slapen

Fase 4: Decolleté
fermeté cou et decolleté: breng een tot twee pompjes aan op hals en decolleté en werk dit met strijkende,
masserende of deppende bewegingen synchroon in de huid.
4a

4b

Fase 5: Hals & gezicht
concentré d’aphrodite: doe de inhoud van de ampul in de ”bio-maskerschaal’’. Breng aan in het kuiltje
van de hals en werk deze met strijkende, masserende of deppende bewegingen in de huid van hals en
gezicht.
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Fase 6: Masker
Bereid twee wattenpads gedrenkt in lotion bleue voor. U maakt de lippen van uw klant volledig glad met
de "soin des lèvres". Vervolgens pakt u met een kleine spatel een hoeveelheid ter grootte van een erwt
op en brengt dit met een lippenpenseel aan rond en op de lippen. Bij zeer droge lippen kan ook nog een
vochtige wattenpad worden aangebracht. Bereid ca. 1 meter gaas voor.
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masque anti-âge: breng het masker (ca. 20 ml) aan op het decolleté van de klant en masseer het masker
van boven naar beneden met twee penselen synchroon in.
Plaats nu de voorbereide oogpads en het gaas op het gezicht.
Belangrijk: snijd het gaas onder de neus af.
6d
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nuage d'aphrodite: schud de spuitbus flink en spray het schuim op gezicht, hals en decolleté. Houd de
bus daarbij verticaal en spuit van beneden naar boven - de neus blijft vrij. Klap daarna het gaas naar boven
en snijd het gaas bij de neus weer open. Druk met de vlakke hand zachtjes op het schuim en modelleer zo
van beneden (hals, decolleté) naar boven, over de mond tot aan de neus, en van boven (voorhoofd) naar
beneden. Het puntje van de neus blijft vrij.
Onder het schuimmasker ontstaat nu een lichte, aangename warmte en een zogeheten occlusie-effect,
dat ervoor zorgt dat de werkzame stoffen optimaal in de huid indringen.
Neem na 15 minuten het schuimmasker van beneden naar boven af en breng een gedeelte aan op de
handen van de klant. De restanten van het masker neemt u grondig weg met twee sponsjes en toniseert
daarna met lotion rafraîchissante.
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Fase 7: Massage
massage d' aphrodite: geef met de massagecrème een klassieke gezichtsmassage van 15-20 minuten.
Afhankelijk van het huidbeeld kunt u nog besluiten om het restant van de massagecrème met een warm
kompres te verwijderen of op de huid te laten zitten.
7a

Fase 8: Afsluitingsritueel
eau d'aphrodite: druppel in koel (zomer) of warm (winter) water 1-2 pipetvullingen eau d'aphrodite en
doop hier een kompres in. Leg het kompres op het gezicht en laat het een paar minuten intrekken. Neem
ondertussen het schuim van de handen en geef de klant een korte handmassage. Dompel het kompres
opnieuw in het water, breng het aan en masseer de andere hand.
Ter afsluiting van de behandeling kunt u indien gewenst een beetje émulsion lifting immédiat aanbrengen
en verdelen over gezicht en hals. Een aanvullende crème is niet nodig.
Indien gewenst kunt u nog een lichte finish of make-up aanbrengen.
8a
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multibalance
in de cabine
traitement multi-lift anti-âge duurt 90 effectieve en ontspannende minuten. Vijf harmonieuze, verzorgende en verstevigende stappen monden uit in een anti-agingeffect, dat een
optimaal evenwicht van stevigheid en soepelheid van de huid
vormt.
méthode aphrodite draagt niet voor niets de naam van de
Griekse godin van de liefde en de schoonheid. De harmonieuze combinatie van een wellnesservaring van anderhalf tot
twee uur en een innovatieve anti-agingbehandeling rekent af
met de zichtbare tekenen van huidveroudering. Ze brengt de
huid terug in een evenwicht, dat uw klanten niet alleen zien,
maar ook voelen.
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Verzorgende, liftende behandelingen voor hoogste eisen
Uw klanten hebben de keuze tussen twee onvergetelijke behandelingsresultaten, die een perfecte uitstraling van de huid
opleveren. De plantaardige, werkzame stoffen als de biologische flavonoïden uit de iriswortel geven u het goede gevoel,
dat u de natuurlijke schoonheid van uw klanten behoudt.
Zowel de traitement multi-lift anti-âge als ook de méthode aphrodite zijn met hun moderne recepturen gebaseerd
op een natuurlijk en daarom uiterst werkzaam principe. Ze
corrigeren alleen daar, waar het lichaam het niet alleen afkan.
Daartoe behoren de celfuncties, die voor de dichtheid van de
huid verantwoordelijk zijn, de celstofwisseling en een goed
beschermd bindweefsel. Zijn deze functies in evenwicht en
worden ze optimaal gevoed, dan oogt de huid stevig en soepel, met duidelijke contouren en een perfecte uitstraling.

