
méthode SHIN TAI 
Wellnessrituelen uit het Verre Oosten komen 
samen met haute-couture-verzorging en com-
bineren luxueuze verwennerij met een sublieme 
anti-agingwerking. Zij laten u alle spanning en 
stress vergeten en zorgen voor een zichtbaar jon-
ger huidbeeld. De kerngedachte hierachter is de 
verbinding tussen de fantastische 
MIRATENSE-producten en professionele schoon-
heidsbehandelingen uit de innovatieve westerse 

technologie en uit de oosterse gezondheidsfi lo-
sofi e. De behandelingen verbeteren de optimale 
functie van de huid op alle niveaus van de boven-
ste huidlagen om u zo doelgericht te beschermen 
tegen een versnelde veroudering van de huid. 
Het overtuigende resultaat: een duidelijk zicht-
bare jongere huid!
De lengte van het verwenritueel kan perfect wor-
den aangepast op de wensen en het tijdsbestek 
van de klant.

SHIN TAI deluxe wellnessritueel met diepteontspanning (2 uur)

1. Begroeting van de klant + voetbad van 5 minuten met mousse pureté
2. Reiniging met mousse pureté
3. Peeling van het soft-dermabrasie systeem en  crème peeling saphir

Verdeel een zeer geringe hoeveelheid peeling op de droge huid (niet inmasseren) 
en voer met het SDS-apparaat de peeling uit. Maak daarna het sponsje vochtig 
met water en veeg met lichte bewegingen over het gezicht. Houd daarbij open 
plekken vrij. Spoel af met warm water.

4. Toniseer met lotion pureté
5.  Verdeel het werkzame concentraat la cure deluxe op gezicht en hals en wrijf het 
 zachtjes in. Voer vervolgens de oog- en lippenaccupressuurmassage uit.
6.  Breng het masker masque grand confort ondoorzichtig aan en 
 laat het intrekken.
7.  Masseer ondertussen met de yin-yangringen de vingers. Begin bij de 

pink, werk naar de duim en dan weer terug. Masseer met de ring over 
de eigen middelvinger geschoven de handpalm van de klant. 
Herhaal het proces met de andere hand.

7a. Was het masker af en toniseer.
8.  Gezichtsmassage met massage satin. Verwijder de massagecrème 

vervolgens grondig met kompressen of een sponsje. Gebruik eventueel 
mousse pureté, afhankelijk van de hoeveelheid massagecrème 
die nog op de huid zit. Toniseer.

9.  Huid strakker maken met masque lift lumière: breng met een 
 maskerkwastje dun (als een laagje vershoudfolie) alleen op het 
 gezicht aan (niet op de hals en het decolleté). Laat 20 minuten 
 drogen en trek het van onderen naar boven eraf.
10. Breng eventueel een afsluitende verzorging la crème de jour 
 of make-up naar wens aan

SHIN TAI classic 
klassieke behandeling met werkzame stoffen (1 uur)
1. Voer een reiniging uit met mousse pureté; evt. wenkbrauwcorrectie
2.  Peeling met SDS-apparaat en crème peeling saphir
3.  Toniseer met lotion pureté en verwijder daarna comedonen enz.
4.  Werkzaam concentraat la cure deluxe
5.  Gezichtsmassage met massage satin
6.  Breng het masker masque grand confort ondoorzichtig aan 
 en laat het intrekken
7.  Afsluitende verzorging

SHIN TAI quick lift deluxe 
lifting-effectbehandeling (45 minuten)
1. Voer een reiniging uit met mousse pureté; evt. wenkbrauwcorrectie
2.  Peeling met SDS-apparaat en crème peeling saphir
3. Toniseer met lotion pureté
4. Breng het werkzame concentraat la cure deluxe heel dun aan op   
 gezicht en hals en wrijf het zachtjes in de huid.
5. Huid strak maken met masque lift lumière
6. Afsluitende verzorging

Producten van de méthode SHIN TAI 
en vervangende cabineproducten
mousse pureté/soft foam cleanser tube van 200 ml
lotion pureté/softening lotion 200 ml bottle
la crème de jour/daytime shield potje van 100 ml
la crème de nuit/overnight repair potje van 100 ml
la cure deluxe/advanced face lift houder van 50 ml
la crème contour/eye & lip zone lift houder van 50 ml
crème peeling saphir/microdermabrasion cream potje van 100 m
Deze hoogwaardige dermabrasions-crème vernieuwt het huidoppervlak en bevat 
zuiver safi erpoeder voor gebruik met het soft-dermabrasions-systeem (handapparaat).
masque grand confort/stress relief mask potje van 200 ml
Hydraterend, ontspannend en verkoelend crèmemasker met waardevol zijde-extract 
en detoxeffect.
masque lift lumière/lift peel off mask tube 200 ml
Peel-off-masker dat de huid meteen gladder maakt. Maakt poriën dicht en de huid 
strakker – ideale afsluiting bij de SHIN TAI-behandeling.
massage satin/silky massage cream potje van 200 ml
Fluweelzachte massagecrème op basis van een gladde oliesamenstelling. Door 
deze crème met waardevol zijde-extract krijgt de huid waardevolle voedings- en 
opbouwstoffen.

Elke behandelingsstap helpt het verouderingsproces van de huid te vertragen en geeft de huid nieuwe schoonheid en uitstraling. 
Het resultaat is een ongeloofl ijk zachte en gladde huid, die meteen na elke heerlijke behandeling voelbaar en zichtbaar is.


