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& pure werking

la méthode d’or précieux

Heerlijke luxe-

ervaring
en pure werking
De cabinebehandeling méthode d’or précieux
werkt als samenvatting voor schoonheid.
Doorslaggevend hiervoor is de snel zichtbare en
algehele verbetering van de huid.
Het DamasCell’Luxe-systeem is een intelligent
energiebeheer voor de huid. De synthese van de
revolutionaire technologie, het exclusieve complex,
de harmonieuze en aangename geur van edele
rozen en de prachtige texturen in elke stap van de
behandeling geeft uw klant een onbeschrijflijke
ervaring. Voor de schoonheid van de huid nu - en
in de toekomst!

Indrukwekkend spectrum
aan efficiënte werkingen
De bijzonder effectieve behandeling geeft de huid meer
veerkracht en stevigheid. De méthode d‘or précieux maakt
rimpeltjes gladder en geeft een verjongend effect op het huid.
De professionele behandeling combineert alle vereisten voor
een stralende en egale huid. Het product beschermt de huid,
zorgt voor een duurzame hydratatie, vult mimiekrimpeltjes en
vermindert vroegtijdige veroudering.

Dankzij de nieuwe celactiviteit is de huid weer in staat om
hoogwaardige ingrediënten te produceren voor het behoud van
een mooi huid. Zeer effectieve anti-aging boosters zorgen voor
een gladde huid, die zichtbaar straalt. De cellen zijn zo effectief
gestimuleerd, dat ze nieuwe energie ontwikkelen en hun
verjongende werking weer kunnen oppakken. Een stralende
huid is het overtuigende resultaat!

NIEUW

Een behandeling
in het teken

van de roos

Om uw klanten de unieke wereld van rose sublime
optimaal te laten ervaren en te laten genieten
van de voordelen van het DamasCell’Luxesysteem, bestaat de behandeling uit
vele luxueuze bijzonderheden.

Vele

luxueuze

componenten

Op het begroetingsritueel volgt een heerlijk
reinigingsritueel, een intensieve verzorging
met een concentraat van werkzame stoffen,een
gezichtsmassage, én een maskerritueel. Het
hoogtepunt van deze buitengewone en uiterst
effectieve behandeling is het element goud.
Het werkzame lifting-elixir bevat puur
bladgoud, waardoor de waarde van het antiaging effect, dat in gelijke mate de huiden celfuncties beïnvloedt, getoond wordt.
Het gelmasker masque d’or précieux heeft
niet alleen een verstevigend effect, ook de
innovatieve techniek van het plastificeren
overtuigt.

Dankzij zijn goudglans oogt het masker
ook bijzonder chic. Gedurende de gehele
behandeling wordt uw klant omhuld door de
heerlijke geur van de Rosa Damascena, het
absolute symbool van schoonheid.

crème démaquillante précieuse
Zachte reinigingscrème met hoogwaardige
plantaardige olies. De crème reinigt mild en verwijdert
zelfs vetrijke crèmes en make-up bijzonder grondig en
zonder resten achter te laten.
Belangrijke werkzame stoffen: Avocado-olie, Jojobaolie, Amandelolie,
Rozenwater

eau précieuse
Uitmuntende essence met de edele
geur van de Rosa Damascena en een
bloemige, zacht poederachtige noot.
Belangrijke werkzame stoffen: Rozenwater

lait moussant précieux
Schuimende reinigingsmelk voor een
heldere, zijdeachtige teint en een intacte
huidbarrière. Het schuim hydrateert
optimaal en is heerlijk zacht voor de huid.
Belangrijke werkzame stoffen: Eldew ,
Cameliaolie, Amandelolie, Rozenwater
®

concentré d'or précieux
Werkzaam lifting-elixir met bladgoud voor
ondersteuning van de huid- en celfuncties.
Dankzij het globale anti-agingeffect zien
rimpeltjes er opgevuld uit.
Belangrijke werkzame stoffen: Bladgoud,
Cell’intact®, EPS Seafill®, Neo-Dermyl®,
PatcH²O®, Extract van de Rosa
Damascena, Rozenwater

massage d'or précieux
Edele massagecrème met de
kracht van de Rosa Damascena,
een uiterst actief hydraterend
effect en innovatieve bescherming
van de huidcellen. Rimpels ogen
gladder en de huid voelt soepel
en zacht aan.
Belangrijke werkzame stoffen: Broccolizaadolie, Amandelolie, PatcH²O®, Sepitonic®,
Extract van de Rosa Damascena,
Rozenwater

spray pour le masque
Exquise spray met de edele geur van de Rosa Damascena
voor het plastificeren van het anti-aging-gelmasker met
gouden glans masque d’or précieux.
Belangrijke werkzame stoffen: Rozenwater

masque d’or précieux
Gelmasker met gouden glans dat
intensief hydrateert en zo bijdraagt aan de
stabilisering van de vochtvoorraad in de
huid. Het verstevigende effect treedt direct
op na het plastificeren met spray pour le
masque.
Belangrijke werkzame stoffen: Aquaxyl®, Zanthalene®,
Rozenwater

Verwennerij

luxe behandeling

Pure

werking

Fasen

BEGROETINGSRITUEEL
Het ritueel draait in de ware zin van het woord om de roos: Het kompres,
waarmee u uw klant begroet, is in de zomer koel en in de winter warm. De
geur ervan – geïnspireerd door de edele Rosa Damascena – verwent de
zintuigen. Het kompres wordt met l’eau précieuse besproeid, zodat uw klant
vanaf het begin in de juiste stemming komt voor de behandeling. Tijdens
het begroetingsritueel schenkt u een rozenthee als drankje; in de decoratie
wordt het thema voortgezet met een op het dienblad aangebrachte roos –
een echte of een kunstroos in harmonieuze kleuren als rood, wit of geel.
In de cabine l’eau précieuse op de onderarmen spuiten om met de
uitmuntende essence en de bloemige, zacht poederachtige noot van de
roos uw klant gedurende de gehele behandeling het gevoel van luxe en
welzijn te geven.
Indien nodig oogmake-up verwijderen met démaquillante pour les yeux.

De afzonderlijke producten van de behandeling méthode d’or précieux:
• NIEUW l’eau précieuse | precious rose aroma
• NIEUW crème démaquillante précieuse | precious cleansing cream
• NIEUW lait moussant précieux precious cleansing milk
• NIEUW concentré d’or précieux | precious lifting concentrate
• NIEUW massage d’or précieux | precious massage cream
• NIEUW masque d’or précieux | precious lifting mask
• NIEUW spray pour le masque | plastifying spray
GEZICHTSMASSAGE
massage d’or précieux aanbrengen en zoals gewoonlijk een aangename,
ontspannende gezichtsmassage met de eigen grepen uitvoeren. Daarna
eventuele resten van de massagecrème goed afnemen.

REINIGINGSRITUEEL
crème démaquillante précieuse aanbrengen en met reinigingsgrepen
(zoals bij een reiniging met lotion) inwerken. Dan twee tissues 1 x
dichtvouwen en over de naar boven wijzende wijs-, middel- en ringvinger
leggen. De hand omdraaien en de uiteinden van de tissue om de ringvinger
onder de middelvinger en over de wijsvinger onder de middelvinger
klappen. Het voorste deel ook onder de middelvinger klappen. Met dit
“pakje” de crème in wisselende bewegingen afnemen van de huid. Tijdens
de draaibeweging van de hand lichte druk uitoefenen.
Eventueel, afhankelijk van de intensiteit van de make-up, een tweede
“pakje” vouwen en opnieuw afnemen.

MASKERRITUEEL
Het goudglanzende masque d’or précieux gelijkmatig, dun op de huid
aanbrengen met een maskerpenseel. Let er daarbij op dat u het masker
liftend van onder naar boven aanbrengt: van de hals naar boven en op het
voorhoofd horizontaal van buiten naar binnen. Het is uiterst belangrijk dat
de huid vetvrij en droog is. Hiervoor kunt u de huid nogmaals reinigen met
de lait moussant précieux.
Oogpads (lotion bleue) op de ogen en mond leggen en aansluitend het
masker met spray pour le masque gelijkmatig besproeien, zodat het
gehele masker bevochtigd wordt. Om het masker te plastificeren dient men
royaal over het crèmemasker te sprayen. 20 minuten laten inwerken en
voorzichtig – van onder naar boven lostrekken. Alle resten met een sponsje
afnemen.
Wanneer u het masker volledig van de huid afgenomen heeft, kunt u, ter
afsluiting van de behandeling, net als reeds in het begroetingsritueel, een
met l’eau précieuse besproeid kompres zacht op het gezicht leggen.
Extra voor de klant: tijdens het inwerken geeft het nieuwe
handschoenmasker ultieme hydratatie en beschermt en kalmeert het
masker de belaste huid. Het masque pour les mains au collagène
aantrekken, laten inwerken en de resten inmasseren, wanneer de complete
behandeling beëindigd is. Alternatief vénusté crème jeunesse des mains
aanbrengen, laten inwerken en een kleine handmassage uitvoeren.
AFSLUITENDE VERZORGING
rose sublime sérum précieux over gezicht en hals verdelen, rose sublime
crème yeux précieuse rond de ogen speciaal op het gedeelte van de
oogleden aanbrengen en zacht inwerken. Aansluitend rrose sublime crème
précieuse op het gezicht aanbrengen en voorzichtig verdelen. Ook kunt u
een verzorging aanbrengen, afgestemd naar huidtype.

lait moussant précieux aanbrengen, laten inwerken en zoals gebruikelijk
met warm water een emulsie maken, daardoor ontstaat een aangenaam,
mild reinigend schuim. Afsluitend met een sponsje of een kompres
afnemen.
Met een gezichtswater afhankelijk van het huidtype toniseren. Wij raden
MIRATENSE LIFT DETOX lotion pureté of ARCELMED Dermal Tonic Spray
aan.
CONCENTRAAT VAN WERKZAME STOFFEN
concentré d’or précieux schudden, openen en op de huid aanbrengen.
Drukpunten speciaal rond de ogen, in de fronsrimpels,
in de neus-lippenplooi en aan de mond- en wangen
uitvoeren. De grepen moeten langzaam en met vastere
druk worden uitgevoerd – ter ondersteuning van de
2
anti-aging werking die het concentraat van
werkzame stoffen geeft. Dankzij deze greep techniek 1
kan de klant intensiever ontspannen en zich
3
voorbereiden op de volgende massage.
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Ingrediënten
Aquaxyl™ - Hydrosystem
Deze werkzame stof heeft een hoog hydraterend vermogen,
want hij bouwt een vochtvoorraad op in de huid, wat ertoe
leidt dat het transepidermale vochtverlies (TEW) verminderd
wordt. Reeds na korte tijd is een zichtbare verbetering van
de huidstructuur herkenbaar. Het microreliëf wordt gladder
gemaakt en de huidbarrière wordt versterkt.
Cell’intact® beschermt de huid dankzij zijn antioxidatieve
werking tegen vrije radicalen. Het uit boekweit gewonnen
werkzame complex Cell‘intact® vormt een beschermende
mantel, die de huid duurzaam beschermt tegen schadelijke
omgevingsinvloeden. Cell’intact® is rijk aan natuurlijke mineralen
en ideaal voor de bescherming van de huid tegen invloeden
van buitenaf.
ELDEW® de op aminozuur gebaseerde werkzame stof wordt
gewonnen uit glutaminezuur, natuurlijk vetzuur en fytosterol.
Onderzoek heeft bevestigd dat ELDEW® lamelvormige,
vloeibare kristallen vormt die identiek zijn aan ceramiden, en
over een hoog vermogen tot vochtopslag beschikt.
Marien exopolysacharide (EPS Seafill)
Met micro-organisme uit plankton is een polymeer, die
hoofdzakelijk uit suiker bestaat. De kracht van het organisme
schuilt in zijn onmiddellijke effect: dankzij zijn gladmakende
werking is het de ideale werkzame stof tegen rimpeltjes en
de ideale rimpelvuller. Doordat de stof het collagene netwerk
versterkt, wordt ook het huidreliëf verstevigd.
Cameliaolie bevat waardevolle antioxidanten, maakt de huid
glad en beschermt deze op milde wijze. Bijzonder geschikt
voor de gevoelige huid.

PatcH²O™ bestaat uit een uniek netwerk van polysachariden.
Het stuurt het vrijmaken van actieve, hydraterende stoffen aan
om de huid onmiddellijk te hydrateren – en deze werking met
5 dagen te verlengen. PatcH2O™ heeft een dubbele functie:
het werkt als beschermingslaag en ook als vloeistofreservoir.
Sepitonic™ M3 is een combinatie van 3 verschillende
materialen: magnesium, zink en koper. Deze zorgen voor meer
energieproductie in de cel en dienen voor het behoud van
het evenwicht van de huidcellen. Deze mineralen dragen ook
positief bij aan een anti-agingeffect, doordat ze de productie
van keratine en collageen stimuleren, die de huid strakker
en elastischer maken. In combinatie met andere werkzame
stoffen verhoogt Sepitonic de werking van deze stoffen en
maakt deze nog effectiever.
Het extract van de Rosa Damascena heeft een positief
effect op de levensduur van cellen doordat de veroudering van
de fibroblasten beperkt wordt. De activiteit van de huidcellen
wordt versterkt doordat de synthese van collagene vezels en
proteoglycanen gestimuleerd wordt, die de huid ondersteunen
en de extracellulaire matrix vormen. Voor een gladde, strakke
en steviger huid.
Zanthalene® is een extract van de vrucht van de
sechuanpeper, een Chinese specerij, die bekend staat om
haar anesthesistische eigenschappen. In China wordt het vaak
als specerij gebruikt, om de prikkelende eigenschappen van
enkele levensmiddelen te verminderen. In meerdere klinische
tests heeft het zijn effectiviteit bewezen. Naast de eigenschap
als verlichtend en kalmerend bestanddeel werd bovendien
de werking van het extract als anti-rimpel- en liftingmiddel in
een klinisch pilotonderzoek bewezen, dat binnen 15 tot 30
minuten tot ontspanning van fijne rimpeltjes leidt.
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Neodermyl® is een werkzame anti-agingstof, die gemaakt
wordt volgens een zeer modern, gepatenteerd proces, om
de schoonheid van de huid te herstellen. De rimpelvullende,
werkzame stof voor heractivering van de collageen- en
elastineproductie combineert een monosacharide (van
glucose) met essentiële aminozuren: proline en lysine – deze
spelen een belangrijke rol bij de productie van collagenen en
elastine.

