ENVIRON GELAATSBEHANDELINGEN
®

De Environ behandelingen bieden de huid een maximum aan voedende, anti-rimpel ingrediënten en zorgen voor een gezonde, stralende huid. De meest
verse, meest actieve vormen van vitamine A, C en anti-oxidanten worden met behulp van geluidsgolven en kleine electrische impulsen in de onderste
huidlagen gebracht. Op deze manier wordt de collageenproductie gestimuleerd waardoor lijntjes verzachten en de elasticiteit toeneemt, en wordt de hydratatie
®
verhoogd. De Environ behandelingen zijn geschikt voor alle huidtypes en zijn zeer doeltreffend voor de door zon beschadigde huid, pigmentatie, voorgtijdige
veroudering, droge huid en littekens.

•

ENVIRON INTRODUCTIEBEHANDELING

Environ Discovery

75 minuten (enkel eerste behandeling)

€69

Tijdens deze eerste gelaatsbehandeling wordt na een complete en grondige huidanalyse de huidconditie exact bepaald, persoonlijk advies gegeven en in
overleg een behandelingsplan opgesteld.
Een perfecte huidanalyse voor een perfecte behandeling!

•

ENVIRON IONZYME DF BEHANDELINGEN

Environ Intensive
90 minuten – Collagen Boost : 100 minuten
€110 - €120
®
Deze ultieme Environ gelaatsbehandeling verhoogt aanzienlijk het indringen van de actieve ingrediënten met onmiddellijk zichtbare resultaten.
®
Met de unieke Ionzyme DF probe wordt tijd gespendeerd aan elke zone en aandacht gegeven aan elke huidconditie. Daarna geeft een
opnamebevorderend masker resultaten die voor zich spreken.
Voor wie alleen het beste wil!

Environ Focus
70 minuten
€85
®
Deze doelgerichte gelaatsbehandeling legt de focus op twee belangrijke probleemzones met de Ionzyme DF probe en pakt de belangrijkste
huidproblemen rechtstreeks aan. Daarna zorgt een opnamebevorderend masker voor resultaten op het volledig gelaat.
De alliantie voor een stralende huid!

Environ Essential
55 minuten
€69
®
Bij deze essentiële behandeling dringen de aangebrachte vitaminen heel snel en diep in de huid. Met de unieke Ionzyme DF probe wordt tijd
gespendeerd aan elke zone en aandacht gegeven aan elke huidconditie.
Voor wie de essentie zoekt!

Environ Skin Renewal
75 minuten
€99
Deze intense behandeling exfolieert zacht en hydrateert de huid. Ideaal voor vale, verstopte huid, puistjes en littekens en zonbeschadigde huid.
De combinatie van peeling en vitaminen vernieuwt en verfrist de huid.
De ware oppepper voor uw huid!

Environ Lunch Time

15-45 minuten

€25-€55

Deze korte maar intensieve behandeling focust op een specifiek huidprobleem op een specifieke huidzone. Deze behandeling is ideaal
wanneer de tijd van de klant beperkt is. Voor een zichtbaar resultaat op korte termijn adviseren we deze behandeling in kuur, in combinatie met
de de Environ Roll-CIT/Focus-CIT en de Environ producten voor thuisgebruik en.
Maximum resultaat, in minimum tijd!
Gladde oogcontouren
Fronslijnen
Gladde lipcontour
Strakke kaakcontour
Strakke hals
Pigmentvlek (per vlek)
Litteken nieuw (per litteken)
Litteken oud (per litteken)
Onderhuidse ontsteking(en)
Volledig gelaat

30 minuten
30 minuten
20 minuten
30 minuten
30 minuten
15 minuten
20 minuten
25 minuten
15 minuten
45 minuten

€48
€48
€35
€48
€48
€25
€25
€30
€25
€55

•

ENVIRON MANUELE BEHANDELINGEN

Environ Sensitive

60 minuten

€75

Deze rijkelijke gelaatsbehandeling verzacht en kalmeert de reactieve huid en herstelt de beschadigde hydrolipide film.
Zachtheid en comfort voor de geïrriteerde, reactieve huid!
Environ Deep Cleansing

60 minuten

€72

Tijdens deze diep-reinigende behandeling worden onzuiverheden en comedonen verwijderd. De wetenschappelijk geavanceerde producten exfoliëren zacht,
hydrateren en verfrissen de huid. De huid oogt zuiver en stralend.
Een fris gevoel van zuiverheid!
Environ Vital

65 minuten

€78

Deze manuele gelaatsbehandeling kan uitgevoerd worden wanneer er contraindicaties zijn voor het gebruik van het Ionzyme DF apparaat.
Environ Vital combineert vitamine A en krachtige antioxidanten die helpen bij het herstel van de celfuncties. Uw huid ontspant, wordt zacht, jeugdig en
stralend.
Vitaminen, een leven lang, voor een lang leven!

•

ENVIRON COOL PEEL SYSTEM

Environ Cool Peel Kuur

(3 tot 6 behandelingen)

55 minuten (met korte reiniging)
€66
65 minuten (met volledige reiniging)
€78
Deze gelaatsbehandeling wordt geschoold tijdens de environ Peel opleiding.
Deze revolutionaire benadering van peeling bereikt ongelooflijke resultaten zonder huidbeschadiging. Er wordt een lage concentratie lactaatzuur gebruikt om
de pH van de huid te verlagen en het vrijgeven van groeifactoren te stimuleren. Dit resulteert in een strakkere en gladdere huid. De peeling vernietigt
bacteriën, verhoogt de hydratatie en verwijdert de opstapeling van dode huidcellen, waardoor de huid zuiverder wordt en haar textuur gladder. De Cool Peel
is ideaal voor klanten met lijntjes en rimpels, dikke, ruwe huid of probleemhuid, beschadiging door de zon en rosacea. De behandeling wordt in kuur
aangeboden voor optimaal resultaat.
Veilig en doeltreffend voor totale huidverjonging!

ENVIRON LICHAAMSBEHANDELINGEN
Environ Body Profile

20-25 minuten

€24-€30

Deze intensieve remodellerende en tonifiërende lichaamsbehandeling helpt je komaf te maken met je sinaasappelhuid op benen, billen, buik en bovenarmen.
Deze behandeling wordt in kuur van 6 à 12 behandelingen aanbevolen.
Maak plaats voor een mooi lichaam!
Bovenarmen
Buik
Voorkant dijen
Achterkant dijen
Billen
Optie : supplement voor pakking
Environ hand / Foot Experience

20 minuten
20 minuten
25 minuten
25 minuten
20 minuten
12 minuten
10 minuten

€24
€24
€30
€24

€30
€12

€12

Laat u verwennen met een sensationele hand- of voetbehandeling: dynamiseert, herstelt, verfijnt en hydrateert de huid. Deze behandeling kan
geïntegreerd worden tijdens uw gelaatsbehandeling of toegevoegd worden aan uw manicure of pedicure.De handen worden behandeld tot de elleboog, de
voeten tot de knieën.
Verzorging van kop tot teen!

Environ Discovery
®

Dit is de eerste behandeling voor elke nieuwe Environ klant.
• Tijdens deze eerste behandeling is het belangrijk om een complete en grondige huidanalyse uit te voeren.
• Alle bevindingen moeten nauwkeurig geregistreerd worden op de klantenfiche.
• Het bijhouden van de klantenfiche is belangrijk voor de toekomstige behandelingen en in geval van reactie.
• Er worden altijd close-up foto’s genomen van de huid, zodat resultaten in de toekomst duidelijk kunnen aangetoond worden.
• Op basis van de huidconditie wordt een behandelingsplan opgesteld, eventueel een peelingkuur of vitaminekuur geadviseerd.
• Klanten moeten op de hoogte gebracht worden van wat ze kunnen verwachten van de behandeling op korte en op lange termijn.
• Het huidverzorgingsschema met de producten voor thuisgebruik wordt aanbevolen.
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
HUIDANAMNESE
1. Intake gesprek en klanteninfokaart invullen.
PRE-REINIGEN
2. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
3. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
4. Clay Masque (5 ml) op de pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
5. Reinigen met Cleansing Milk of Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
6. Alpha Toner Mild of Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
7. Een correcte huidanalyse uitvoeren. Close-up foto’s van de huid nemen.
MASSAGE
8. Alpha Cream (2,5 ml) mengen met Derma-Lac Lotion (1 pompje) en gedurende 10 minuten masseren .
In geval van een beschadigde hydrolipide film alleen Alpha Cream masseren (niet mengen met Derma-Lac Lotion).
EINDFASE
9. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
10. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.

ADVIES
11. Persoonlijk advies en opmaak van compleet behandelingsplan voor thuis en in het instituut.

Environ Intensive
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de Pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
6. De huidconditie van de klant nakijken.
COSMETIC NEEDLING
7. Het gebruik van de Cosmetic Roll-Cit of Focus CIT is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Gedurende 5 minuten
rollen op de probleemzones. Niet rollen indien Intense C Peel gebruikt wordt.
ACTIEVE BEHANDELING
Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese via de probe toepassen.
Gelaat, hals en decolleté in 10 zones verdelen en zone per zone werken (zie afbeelding).
Minstens 3 minuten per zone werken.
8. Een van volgende producten met het penseel in een dikke laag op 1 zone tegelijk aanbrengen. +/-1 ml per zone gebruiken.
• Sono dfp 312 Voor opstarters; voor rimpels, verslapte huid, littekens en oneffen huidtextuur.
• Focus Frown Serum Voor opstarters; voor fronslijnen.
• Focus Hydrating Serum Voor opstarters; voor rimpels, droge of gedehydrateerde huid. ENKEL SONOFORESE.
• Clarifying Lotion Voor opstarters; voor pigmentvlekken.
• Treatment Gel Voor opstarters; voor alle huidtypes, ook de gevoelige huid.

Colostrum Gel Voor opstarters; om de gevoelige huid, probleemhuid, dunne huid, rijpe huid, fijne lijntjes, roodheid en nieuwe littekens te
kalmeren en te verzachten. ENKEL SONOFORESE.
• A & C Serum 1 Klanten die gewend zijn aan AVST 1; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
• A & C Serum 2 Klanten die gewend zijn aan AVST 2 of 2 flacons C-Quence 1; als onderhoudsbehandeling.
• Intense C Peel Klanten die gewend zijn aan AVST 3 of C-Quence 2; voor fotobeschadiging, littekens, ruwe huid en diepe rimpels.
• Intense Retinol Serum Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor fotobeschadiging, pigmentatie, littekens en diepe rimpels.
• A & C Serum 3 Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
1. Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese op de negatieve polariteit via de probe starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Intermitterende Iontoforese op maximum 0,4 – 0,6 mA zetten, afhankelijk van de tolerantie van de klant.
•

ALGINAAT MASKER
1. Het resterend product in de huid masseren. Niet afspoelen.
2. Het Alginate Masque mengen (Haize Gauze wanneer Intense C Peel gebruikt wordt) en in een dikke laag aanbrengen, ook op de ogen en de
mond (tenzij de klant dit niet wenst). De neusgaten openlaten.
3. De clips in het Alginate Masque schuiven en vastzetten met resterend masker.
4. De Iontoforese op de negatieve polariteit gedurende 20 minuten starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Iontoforese eerst gedurende 5 minuten op 0,4mA zetten en daarna op de maximale intensiteit die de klant
verdraagt. De behandeling kan geïntensifieerd worden door de roller op het masker te gebruiken.
EINDFASE
14. Het masker aan de zijkanten losmaken en in zijn geheel verwijderen.
15. Het resterend product in de huid masseren. Niet afspoelen.
16. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
17. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.
ADVIES
18. Persoonlijk advies voor thuis geven.
OPTIONEEL HAND / FOOT EXPERIENCE
1. Alvorens de gelaatsbehandeling te starten, de huid van handen en armen of voeten en onderbenen reinigen met Cleansing Gel.
2. Een laag Derma-Lac Lotion aanbrengen (niet inmasseren).
3. Onmiddellijk daarboven Alpha Gel aanbrengen.
4. Onmiddellijk een laag Body Oi l toevoegen.
5. Inpakken in plastic folie en afdekken met een warme handdoek. Gedurende heel de gelaatsbehandeling oplaten.
6. Op het einde van de gelaatsbehandeling de plastic folie verwijderen en het resterend product inmasseren. Niet afspoelen.
7. De zones die aan het zonlicht blootgesteld worden, beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.

Environ Focus
2 PROBLEEMZONES MET DE PROBE BEHANDELEN, DAARNA VELDIONTOFORESE !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
6. De huidconditie van de klant nakijken.
COSMETIC NEEDLING
7. Het gebruik van de Cosmetic Roll-Cit of Focus CIT is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Gedurende 5 minuten
rollen op de probleemzones. Niet rollen indien Intense C Peel gebruikt wordt.
ACTIEVE BEHANDELING
Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese via de probe toepassen.
De 2 probleemzones bepalen en zone per zone werken.
Minstens 3 minuten per zone werken.
8. Een van volgende producten met het penseel in een dikke laag op 1 zone tegelijk aanbrengen. +/-1 ml per zone gebruiken.
• Sono dfp 312 Voor opstarters; voor rimpels, verslapte huid, littekens en oneffen huidtextuur.
• Focus Frown Serum Voor opstarters; voor fronslijnen.
• Focus Hydrating Serum Voor opstarters; voor rimpels, droge of gedehydrateerde huid. ENKEL SONOFORESE.
• Clarifying Lotion Voor opstarters; voor pigmentvlekken.
• Treatment Gel Voor opstarters; voor alle huidtypes, ook de gevoelige huid.

Colostrum Gel Voor opstarters; om de gevoelige huid, probleemhuid, dunne huid, rijpe huid, fijne lijntjes, roodheid en nieuwe littekens te
kalmeren en te verzachten. ENKEL SONOFORESE.
• A & C Serum 1 Klanten die gewend zijn aan AVST 1; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
• A & C Serum 2 Klanten die gewend zijn aan AVST 2 of 2 flacons C-Quence 1; als onderhoudsbehandeling.
• Intense C Peel Klanten die gewend zijn aan AVST 3 of C-Quence 2; voor fotobeschadiging, littekens, ruwe huid en diepe rimpels.
• Intense Retinol Serum Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor fotobeschadiging, pigmentatie, littekens en diepe rimpels.
• A & C Serum 3 Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
9. Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese op de negatieve polariteit via de probe starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Intermitterende Iontoforese op maximum 0,4 – 0,6 mA zetten, afhankelijk van de tolerantie van de klant.
•

ALGINAAT MASKER
10. Het resterend product in de huid masseren. Niet afspoelen.
11. Een van bovenstaande serums (NIET Focus Frown Serum) op gelaat, hals en décolleté aanbrengen (2,5 ml) en inmasseren.
12. Het Alginate Masque mengen (Haize Gauze wanneer Intense C Peel gebruikt wordt) en in een dikke laag aanbrengen, ook op de ogen en de
mond (tenzij de klant dit niet wenst). De neusgaten openlaten.
13. De clips in het Alginate Masque schuiven en vastzetten met resterend masker.
14. De Iontoforese op de negatieve polariteit gedurende 20 minuten starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Iontoforese eerst gedurende 5 minuten op 0,4mA zetten en daarna op de maximale intensiteit die de klant
verdraagt. De behandeling kan geïntensifieerd worden door de roller op het masker te gebruiken.
EINDFASE
15. Het masker aan de zijkanten losmaken en in zijn geheel verwijderen.
16. Het resterend product in de huid masseren. Niet afspoelen.
17. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
18. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.
ADVIES
19. Persoonlijk advies voor thuis geven.
OPTIONEEL HAND / FOOT EXPERIENCE
1. Alvorens de gelaatsbehandeling te starten, de huid van handen en armen of voeten en onderbenen reinigen met Cleansing Gel
2. Een laag Derma-Lac Lotion aanbrengen (niet inmasseren)
3. Onmiddellijk daarboven Alpha Gel aanbrengen
4. Onmiddellijk een laag Body Oi l toevoegen
5. Inpakken in plastic folie en afdekken met een warme handdoek. Gedurende heel de gelaatsbehandeling oplaten.
6. Op het einde van de gelaatsbehandeling de plastic folie verwijderen en het resterend product inmasseren. Niet afspoelen.
7. De zones die aan het zonlicht blootgesteld worden, beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.

Environ Essential
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd
worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
,
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
6. De huidconditie van de klant nakijken.
COSMETIC NEEDLING
7. Het gebruik van de Cosmetic Roll-Cit of Focus CIT is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Gedurende 5 minuten
rollen op de probleemzones. Niet rollen indien Intense C Peel gebruikt wordt.
ACTIEVE BEHANDELING
Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese via de probe toepassen.
Gelaat, hals en decolleté in 10 zones verdelen en zone per zone werken (zie afbeelding).
Minstens 3 minuten per zone werken.
8. Een van volgende producten met het penseel in een dikke laag op 1 zone tegelijk aanbrengen. +/-1 ml per zone gebruiken.
• Sono dfp 312 Voor opstarters; voor rimpels, verslapte huid, littekens en oneffen huidtextuur.
• Focus Frown Serum Voor opstarters; voor fronslijnen.
• Focus Hydrating Serum Voor opstarters; voor rimpels, droge of gedehydrateerde huid. ENKEL SONOFORESE.
• Clarifying Lotion Voor opstarters; voor pigmentvlekken.

Treatment Gel Voor opstarters; voor alle huidtypes, ook de gevoelige huid.
Colostrum Gel Voor opstarters; om de gevoelige huid, probleemhuid, dunne huid, rijpe huid, fijne lijntjes, roodheid en nieuwe littekens te
kalmeren en te verzachten. ENKEL SONOFORESE.
• A & C Serum 1 Klanten die gewend zijn aan AVST 1; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
• A & C Serum 2 Klanten die gewend zijn aan AVST 2 of 2 flacons C-Quence 1; als onderhoudsbehandeling.
• Intense C Peel Klanten die gewend zijn aan AVST 3 of C-Quence 2; voor fotobeschadiging, littekens, ruwe huid en diepe rimpels.
• Intense Retinol Serum Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor fotobeschadiging, pigmentatie, littekens en diepe rimpels.
• A & C Serum 3 Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
9. Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese op de negatieve polariteit via de probe starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Intermitterende Iontoforese op maximum 0,4 – 0,6 mA zetten, afhankelijk van de tolerantie van de klant.
•
•

EINDFASE
10. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
11. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.
ADVIES
12. Persoonlijk advies voor thuis geven.
OPTIONEEL HAND / FOOT EXPERIENCE
1. Alvorens de gelaatsbehandeling te starten, de huid van handen en armen of voeten en onderbenen reinigen met Cleansing Gel.
2. Een laag Derma-Lac Lotion aanbrengen (niet inmasseren).
3. Onmiddellijk daarboven Alpha Gel aanbrengen.
4. Onmiddellijk een laag Body Oil toevoegen.
5. Inpakken in plastic folie en afdekken met een warme handdoek. Gedurende heel de gelaatsbehandeling oplaten.
6. Op het einde van de gelaatsbehandeling de plastic folie verwijderen en het resterend product inmasseren. Niet afspoelen.
7. De zones die aan het zonlicht blootgesteld worden, beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.

Environ Skin Renewal
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren .
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
6. De huidconditie van de klant nakijken.
MINI PEEL
7. 1 – 3 lagen (2,5 ml per laag) Lac-Pamgel met het penseel in een dikke laag op gelaat, hals en decolleté aanbrengen. De peeling kruislings
aanbrengen zodat die egaal verdeeld is.
8. Twee natte gaasjes (Haize Gauze) op de peeling aanbrengen en de clips op de gaasjes bevestigen. Conductive Gel (10 ml) met het penseel op de
gaasjes en op de clips aanbrengen.
OPMERKING: Droge watjes onder de clips leggen zodat de clips niet rechtstreeks in contact komen met de huid.
9. De Iontoforese op de positieve polariteit gedurende 10 minuten starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Iontoforese eerst gedurende 5 minuten op 0,4mA zetten en daarna op 0,10 mA. De behandeling kan
geïntensifieerd worden door de roller op het masker te gebruiken.
10. Na het beëindigen van de Iontoforese, de clips en de gaasjes verwijderen. Het resterend product reinigen met Neutralising Cleanser. Neutralising
Cleanser met veel water in de handen opschuimen en op de huid masseren. Daarna het product meerdre keren met water emulgeren en afspoelen.

COSMETIC NEEDLING
11. Het gebruik van de Cosmetic Roll-Cit of Focus CIT is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Gedurende 5 minuten
rollen op de probleemzones.
ACTIEVE BEHANDELING
12. Een van volgende producten (2,5 ml) met het penseel in een dikke laag op gelaat, hals en decolleté aanbrengen en inmasseren.
• Treatment Gel Voor opstarters; voor alle huidtypes, ook de gevoelige huid.
• A & C Serum 1 Klanten die gewend zijn aan AVST 1; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
• A & C Serum 2 Klanten die gewend zijn aan AVST 2 of 2 flacons C-Quence 1; als onderhoudsbehandeling.
• Intense Retinol Serum Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor fotobeschadiging, pigmentatie, littekens en diepe rimpels.
• A & C Serum 3 Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
ALGINAAT MASKER
13. Het Alginate Masque mengen en in een dikke laag aanbrengen, ook op de ogen en de mond (tenzij de klant dit niet wenst). De neusgaten openlaten.
14. De clips in het Alginate Masque schuiven en vastzetten met resterend masker.
15. De Iontoforese op de negatieve polariteit gedurende 20 minuten starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Iontoforese op de maximale intensiteit die de klant verdraagt, zetten. De behandeling kan geïntensifieerd worden
door de roller op het masker te gebruiken.
EINDFASE
16. Het masker aan de zijkanten losmaken en in zijn geheel verwijderen.
17. Het resterend product in de huid masseren. Niet afspoelen.
18. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
19. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.
ADVIES
20. Persoonlijk advies voor thuis geven.
OPTIONEEL HAND / FOOT EXPERIENCE
1. Alvorens de gelaatsbehandeling te starten, de huid van handen en armen of voeten en onderbenen reinigen met Cleansing Gel
2. Een laag Derma-Lac Lotion aanbrengen (niet inmasseren)
3. Onmiddellijk daarboven Alpha Gel aanbrengen
4. Onmiddellijk een laag Body Oi l toevoegen
5. Inpakken in plastic folie en afdekken met een warme handdoek. Gedurende heel de gelaatsbehandeling oplaten.
6. Op het einde van de gelaatsbehandeling de plastic folie verwijderen en het resterend product inmasseren. Niet afspoelen.
7. De zones die aan het zonlicht blootgesteld worden, beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.

Environ Lunch Time
ENKEL DE PROBLEEMZONES BEHANDELEN !
REINIGEN
1. Heel het gelaat reinigen met Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
2. Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op heel het gelaat wrijven.
COSMETIC NEEDLING:
3. Het gebruik van de Cosmetic Roll-Cit of Focus CIT is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Elke probleemzone
behandelen.Niet rollen indien Intense C Peel gebruikt wordt.
ACTIEVE BEHANDELING
Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese via de probe toepassen.
Zone per zone werken. Minstens 3 minuten per zone werken.
4. Een van volgende producten met het penseel in een dikke laag op 1 zone tegelijk aanbrengen. +/-1 ml per zone gebruiken.
• Sono dfp 312 Voor opstarters; voor rimpels, verslapte huid, littekens en oneffen huidtextuur.
• Focus Frown Serum Voor opstarters; voor fronslijnen.
• Focus Hydrating Serum Voor opstarters; voor rimpels, droge of gedehydrateerde huid. ENKEL SONOFORESE.
• Clarifying Lotion Voor opstarters; voor pigmentvlekken.
• Treatment Gel Voor opstarters; voor alle huidtypes, ook de gevoelige huid.
• Colostrum Gel Voor opstarters; om de gevoelige huid, probleemhuid, dunne huid, rijpe huid, fijne lijntjes, roodheid en nieuwe littekens te
kalmeren en te verzachten. ENKEL SONOFORESE.
• A & C Serum 1 Klanten die gewend zijn aan AVST 1; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
• A & C Serum 2 Klanten die gewend zijn aan AVST 2 of 2 flacons C-Quence 1; als onderhoudsbehandeling.
• Intense C Peel Klanten die gewend zijn aan AVST 3 of C-Quence 2; voor fotobeschadiging, littekens, ruwe huid en diepe rimpels.
• Intense Retinol Serum Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor fotobeschadiging, pigmentatie, littekens en diepe rimpels.
• A & C Serum 3 Klanten die gewend zijn aan AVST 4 of C-Quence 3; voor alle huidtypes, als onderhoudsbehandeling.
5. Sonoforese of Sonoforese en Iontoforese via de probe starten.
OPMERKING: De intensiteit van de Intermitterende Iontoforese op maximum 0,4 – 0,6 mA zetten, afhankelijk van de tolerantie van de klant.
EINDFASE
6. Het resterend product in de huid masseren. Niet afspoelen.
7. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.

Environ Lunch Time - Behandelschema’s voor de specifieke zones

Gladde oogcontouren: opstartfase

Gladde oogcontour: opbouwfase

•

Zachte reiniging van ogen en gelaat

•

Zachte reiniging van ogen en gelaat

•

Alleen Sono met probe plaatselijk op 2 zones (2 ogen)
met Focus Hydrating Serum

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 2 zones (2 ogen)
3 behandelingen: Treatment Gel
3 behandelingen: A & C Serum 1
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: Intense C Peel

•

•

Sono met probe plaatselijk op 2 zones (2 ogen)
met Focus Hydrating Serum

•

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 2 zones (2 ogen)
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: A & C Serum 3
3 behandelingen: Intense C Peel
3 behandelingen: Intense Retinol Serum

•

Beschermen met RAD

•

Beschermen met RAD

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling: 30 minuten

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Prijs per behandeling: €40,-

Kuur: 12 behandelingen / 2x per week (6 weken)
e
Voordeel: (bv.) 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.

•

TM

TM

Duur van de behandeling: 30 minuten

Prijs per behandeling: €40,-

•

®

®

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de Environ
vitaminepreparaten
TM
Extra product voor thuis: AVST Eye Gel

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.
•
•

®

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de Environ
vitaminepreparaten
Extra producten voor thuis: Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT +
C-Quence Eye Gel

Fronslijnen (Vanaf fase 3)

Onderhuidse acne/ onzuiverheden (plaatselijk):

Daar hierbij het Focus frown serum wordt
gebruikt en dit het beste werkt in combinatie
TM
TM
met de Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT
wordt het meeste resultaat behaald wanneer
de klant op fase 3 staat van zijn/ haar Environ
thuis producten.
•

Zachte reiniging van gelaat

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT
(plaatselijk)

•

•

•

®

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone (zie foto)
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: A & C Serum 3
3 behandelingen: Intense C Peel
3 behandelingen: Intense Retinol Serum
TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling: 30 minuten
Prijs per behandeling: €40,Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.
•
•

Zachte reiniging van ogen en gelaat

•

Eventueel ontsteking inprikken (loodrecht op de huid) met een steriele
naald

•

Sono & ionto op (+) met probe plaatselijk op 1 zone (acne) – 5
minuten per zone met Lac-Pamgel
(Lac-Pamgel op (+) ioniseren: = exfoliëren, ontstekingen steriliseren
door vorming van hydro-chloorzuur).

•

Zone(s) voorzichtig reinigen met water, restanten Lac-Pamgel
verwijderen

•

Aanbrengen van Treatment Gel of Antioxidant Gel

•

Beschermen met RAD

TM

Sono & ionto op (+) met probe
plaatselijk op 1 zone (zie foto)
met Focus Frown serum

Beschermen met RAD

•

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de
®
Environ vitaminepreparaten
Extra producten voor thuis: Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT +
Focus Frown serum + C-Quence Eye Gel

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling : 15 minuten (afhankelijk van het aantal zones)
Prijs per behandeling: €15,- incl. naald (afhankelijk van het aantal zones)
Behandeling kan geintegreerd worden in een andere behandeling. Bij
onderhuidse ontstekingen die er al lang zitten zijn meer behandelingen
nodig. De ontstekingen komen na de behandeling naar boven en kunnen zo
genezen. De klant mag de ontstekingen nadien niet uitreinigen.
•

Extra producten voor thuis : Cool Home Peel

Gladde lipcontour: opstartfase

Gladde lipcontour : opbouw

•

Zachte reiniging van ogen en gelaat

•

Zachte reiniging van ogen en gelaat

•

Alleen Sono met probe plaatselijk op 1 zone
met Focus Hydrating Serum

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone
3 behandelingen: Treatment Gel
3 behandelingen: A & C Serum 1
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: Intense C Peel

•

•

Sono met probe plaatselijk op 1 zone
met Focus Hydrating Serum

•

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: A & C Serum 3
3 behandelingen: Intense C Peel
3 behandelingen: Intense Retinol Serum

•

Beschermen met RAD

•

Beschermen met RAD

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling: 20 minuten

®

TM

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Prijs per behandeling: €30,-

Duur van de behandeling: 20 minuten

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.

Prijs per behandeling: €30,-

•
•

De klant moet thuis de huid voorbereiden met de gommage en de
®
Environ vitaminepreparaten
Extra producten voor thuis : Focus Hydrating Serum, CTM
Boost , Avance dfp 312, Hydrating Oil Capsules, RAD Lips, JI
Sugar & Butter, Cool Home Peel (bij verdikte huid)

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.
•
•

De klant bereidt de huid thuis voor met de gommage en de
®
Environ vitaminepreparaten
Extra producten voor thuis: Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT +
Focus Hydrating Serum, Cool Home Peel, Avance dfp 312,
TM
C-Boost , Hydrating Oil Capsules, Retinol 1,2,3, RAD Lips,
JI Sugar & Butter

Strakke Kaakcontour: opstartfase

Strakke Kaakcontour: opbouwfase

•

Zachte reiniging van ogen, gelaat en hals

•

Zachte reiniging van ogen, gelaat en hals

•

Sono & ionto op (+) met probe plaatselijk op 2 zones
met Sono dfp 312

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 2 zones
3 behandelingen: Treatment Gel
3 behandelingen: A & C Serum 1
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: Intense C Peel

•

•

Sono & ionto op (+) met probe plaatselijk op 2 zones
met Sono dfp 312

•

Sono & ionto met probe plaatselijk op 2 zones
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: A & C Serum 3
3 behandelingen: Intense C Peel
3 behandelingen: Intense Retinol Serum

•

Beschermen met RAD

•

Beschermen met RAD

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling: 30 minuten

®

TM

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Prijs per behandeling: €48,-

Duur van de behandeling: 30 minuten

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.

Prijs per behandeling: €48,-

•
•

®

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de Environ
vitaminepreparaten
Extra product voor thuis: Avance dfp 312

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.
•
•

®

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de Environ
vitaminepreparaten
TM
TM
Extra producten voor thuis: Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT +
Avance dfp 312, Retinol 1-2-3

Strakke Hals: opstartfase

Strakke Hals: opbouwfase

•

Zachte reiniging van ogen, gelaat en hals

•

Zachte reiniging van ogen, gelaat en hals

•

Sono & ionto op (+) met probe plaatselijk op 2 zones (beide kanten
hals)
met Sono dfp 312

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT

•

Sono & ionto op (+) met probe plaatselijk op 2 zones (beide kanten
hals)
met Sono dfp 312

•

Sono & ionto met probe plaatselijk op 2 zones (beide kanten hals)
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: A & C Serum 3
3 behandelingen: Intense C Peel
3 behandelingen: Intense Retinol Serum

•

Beschermen met RAD

•

•

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 2 zones (beide kanten
hals)
3 behandelingen: Treatment Gel
3 behandelingen: A & C Serum 1
3 behandelingen: A & C Serum 2
3 behandelingen: Intense C Peel
Beschermen met RAD

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling: 30 minuten

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Prijs per behandeling: €48,-

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.

•

TM

TM

Duur van de behandeling: 30 minuten

Prijs per behandeling: €48,-

•

®

®

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de Environ
vitaminepreparaten
Extra product voor thuis: Avance dfp 312

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.
•
•

®

De klant bereidt thuis de huid voor met de gommage en de Environ
vitaminepreparaten
TM
TM
Extra producten voor thuis: Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT +
Avance dfp 312, Retinol 1-2-3

Pigmentvlek: opstartfase

Pigmentvlek: opbouwfase

• Zachte reiniging van ogen en gelaat

•

Zachte reiniging van ogen en gelaat

• Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone (pigmentvlek)
met Evenescence Clarifying Lotion

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT

•

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone (pigmentvlek)
met Evenescence Clarifying Lotion

•

Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone (pigmentvlek)
4 behandelingen: A & C Serum 2
4 behandelingen: A & C Serum 3
4 behandelingen: Intense Retinol Serum
(Intense C Peel niet combineren met Clarifying Lotion!)

•

Beschermen met RAD

• Sono & ionto op (-) met probe plaatselijk op 1 zone (pigmentvlek)
4 behandelingen: Treatment Gel
4 behandelingen: A & C Serum 1
4 behandelingen: A & C Serum 2
(Intense C Peel niet combineren met Clarifying Lotion!)
• Beschermen met RAD

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Duur van de behandeling: 20 minuten

®

TM

TM

SPF 15 of α-Day Lotion SPF 15 + JI

Prijs per behandeling: €30,-

Duur van de behandeling: 20 minuten

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.

Prijs per behandeling: €30,-

•
•

De klant moet de huid thuis voorbereiden met de gommage en de
®
Environ vitaminepreparaten
Extra producten voor thuis: Evenescence Clarifying Lotion +
TM
C-Boost

Kuur: 12 behandelingen/2x per week (6 weken)
e
Voordeel: 13 behandeling gratis bij betaling kuur in één keer.
•
•

De klant moet de huid thuis voorbereiden met de gommage en de
®
Environ vitaminepreparaten
Extra producten voor thuis: Evenescence Clarifying Lotion +
Retinol 1-2-3

Nieuw litteken:

Oud litteken:

• Reinigen: Cleansing Gel

Voor het beste resultaat wordt de behandeling gestart met 3 tot 6
peelingbehandelingen met LACM 2 op het litteken.

• Vitaminen:

Na 3 tot 6 behandelingen met LACM2:

FASE 1 (nog hechtingen): Alleen Sono met probe plaatselijk op
litteken met Colostrum Gel
FASE 2 (hechtingen zijn verwijderd): Sono & Ionto op (-) met
probe op litteken met A & C Serum 1-2-3, Intense C Peel, Intense
Retinol Serum - progressief opbouwen
•

Beschermen: RAD

TM

®

SPF 15 en jane iredale SPF 15-20-30

Duur van de behandeling (afhankelijk van de grootte van het litteken) : +/15 minuten

•

Reinigen: Cleansing Gel

•

Tonifiëren: Alpha Toner Forte

•

Cosmetic Roll-CIT /Focus-CIT

Thuis: Zo snel mogelijk starten, zelfs als er nog hechtingen zijn, met:
Colostrum Gel!

®

Promoten van de Environ Lunch Time Treatments :

TM

Vitaminen: Sono & Ionto op (-) met probe op litteken
met A & C Serum 1-2-3, Intense C Peel, Intense Retinol Serum progressief opbouwen

•

•
Prijs per behandeling: +/- €30,- (afhankelijk van de grootte van het litteken
en de hoeveelheid product dat nodig is)

®

Beschermen: RAD

TM

®

SPF 15 en jane iredale SPF 15-20-30

Prijs: per behandeling: v.a €30,(afhankelijk van de grootte van het litteken en de hoeveelheid product dat
nodig is)
Thuis de behandeling ondersteunen met:
TM
• Colostrum Gel + AVST Vitamin A, C & E body Oil + C-Boost

(alle producten mengen)
®
• Na 3 tot 6 maanden opbouwen naar Cosmetic Roll-CIT /FocusTM
CIT , C-Boost™ + Vitamin A, C & E Enhanced Body Oil +
Retinol 1, 2 of 3 (alle producten mengen)
TM
®
• Beschermen met RAD SPF 15/25 en jane iredale SPF 15-20-30

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Door de focus te leggen op korte behandelingen is het mogelijk om een nieuwe doelgroep te bereiken!
Vermeld de Lunch Time Treatments duidelijk op uw website en prijslijst.
Als iemand tijdens een intake gesprek aangeeft zich vooral zorgen te maken om bijvoorbeeld de oogcontour, speel dan in op de mogelijkheid om
deze zone met korte behandelingen extra te behandelen.
Als schoonheidsspecialiste zijn we gauw geneigd te denken dat iedereen het heerlijk vindt om een uitgebreide behandeling te ondergaan. Toch blijkt
dat maar 8-9% van de Nederlandse en Belgische bevolking regelmatig naar een schoonheidspecialiste gaat. Dit cijfer is al jaren stabiel. Ook zijn dit
vooral oudere mensen. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat de vaste klantenkring in schoonheidssalons aan het vergrijzen is. Er is dus behoefte aan
een jonger publiek.
“Wat kan de schoonheidsspecialiste hier aan doen? Hoe krijg je de jonge vrouwen in je salon? Speciale behandelingen aanbieden die weinig tijd
kosten? Andere vorm van reclame? Wij denken dat het gebruik maken van social media zoals Twitter, Hyves en Facebook voor je salon je aan
nieuwe, jongere klanten kan helpen, want daar kun je de doelgroep vinden. (beautyspot.nl)”
Maak via social media en op uw website duidelijk dat iemand ook alleen voor een professioneel huidadvies of productadvies en doelgerichte
behandelingen met resultaat bij u terecht kan.
Werk op tijdstippen wanneer de moderne man of vrouw tijd heeft: ‘s avonds en tijdens de lunch. De maandagochtend is erg geschikt voor
ondernemers met een eigen zaak.
Plan een dag per week waarop u alleen korte behandelingen uitvoert en huidadviezen geeft. Promoot dit op uw website en via social media.
Beloon mensen als ze een kuur bij u boeken. Wees streng wanneer mensen afbellen tijdens de kuur. Het kan het resultaat beïnvloeden.

Environ Sensitive
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de Pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en indien de huid geïrriteerd is 10 minuten
als masker oplaten. Indien de huid niet geïrriteerd is, het masker in de huid masseren. Clay masque verwijderen door eerst met water te emulgeren
en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Milk of Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Mild op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven. Geen toner aanbrengen op een geïrriteerde huid.
HUIDANALYSE
6. De huidconditie van de klant nakijken.
MASSAGE
7. Alpha Cream (5 ml) aanbrengen en gedurende 10 minuten zachtjes masseren (eventueel drunkpuntmassage).
In geval van een geïrriteerde huid Alpha Cream als masker oplaten.
Alpha Cream met een vochtige compres verwijderen.
HYDRATERENDE VERZORGING
8. Treatment Gel (2,5 ml) aanbrengen en in de huid masseren. Treatment Gel niet aanbrengen op een geïrriteerde huid.
ALGINATE MASQUE
9. Het Alginate Masque mengen en in een dikke laag aanbrengen, ook op de ogen en de mond (tenzij de klant dit niet wenst). De neusgaten openlaten.
Het masker gedurende 10 minuten oplaten.
EINDFASE
10. Het masker aan de zijkanten losmaken en in zijn geheel verwijderen.
11. Hydrateren met Moisturiser (of Super Moisturiser+ in geval van geïrriteerde huid) en beschermen met RAD SPF 15.
12. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.

Environ Deep Cleansing
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de Pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Milk of Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Mild of Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
7. De huidconditie van de klant nakijken.
DESINCRUSTATIE
8. Alpha Gel (2,5 ml) aanbrengen en gedurende 5 minuten masseren, eventueel onder stoom. Alpha Gel met een natte kompres afspoelen.
9. De comedonen zacht verwijderen.
TONIFIËREN
10. Alpha Toner Mild of Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HYDRATERENDE VERZORGING
10. Treatment Gel (2,5 ml) aanbrengen en in de huid masseren.
ALGINATE MASQUE
11. Het Alginate Masque mengen en in een dikke laag aanbrengen, ook op de ogen en de mond (tenzij de klant dit niet wenst). De neusgaten openlaten.
Het masker gedurende 10 minuten oplaten.
EINDFASE
12. Het masker aan de zijkanten losmaken en in zijn geheel verwijderen.
13. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15.
14. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.

Environ Vital
GELAAT, HALS en DECOLLETÉ BEHANDELEN !
PRE-REINIGEN
1. Oogmake-up verwijderen met Eye Make-up Remover. Een druppel Pre-Cleanser toevoegen indien waterproof make-up moet verwijderd worden.
2. Pre-Cleanser op een wattenschijfje aanbrengen, op gelaat, hals en decolleté verdelen en in de huid masseren.
MICRO-EXFOLIATIE
3. Clay Masque (5 ml) op de Pre-Cleanser op gelaat (ook op ogen en lippen), hals en decolleté aanbrengen en in de huid masseren. Clay masque
verwijderen door eerst met water te emulgeren en daarna met een natte kompres af te spoelen (2x).
REINIGEN
4. Reinigen met Cleansing Milk of Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
5. Alpha Toner Mild of Alpha Toner Forte op een droog wattenschijfje aanbrengen en zacht op de huid wrijven.
HUIDANALYSE
6. De huidconditie van de klant nakijken.
COSMETIC NEEDLING
7. Het gebruik van de Cosmetic Roll-Cit of Focus CIT is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Gedurende 5 minuten
rollen op de probleemzones.
MASSAGE
8. Body Oil eventueel gemengd met Treatment Gel aanbrengen gedurende 20 minuten masseren.
ALGINATE MASQUE
9. Het resterend product met een tissue verwijderen. Niet afspoelen.
10. Het Alginate Masque en in een dikke laag aanbrengen, ook op de ogen en de mond (tenzij de klant dit niet wenst). De neusgaten openlaten. Het
masker 10 minuten oplaten.
EINDFASE
11. Het masker aan de zijkanten losmaken en in zijn geheel verwijderen.
12. Hydrateren met Moisturiser en beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
13. Jane iredale verzorgend mineraal poeder aanbrengen.

Environ Body Profile
ENKEL DE PROBLEEMZONES BEHANDELEN !
ANALYSE
1. De probleemzone bepalen : bovenarmen, buik, voorkant dijen (inclusief binnenkant knie), achterkant dijen, billen (zie afbeelding 1).
REINIGEN
2. Reinigen met Cleansing Gel. Cleansing Gel altijd eerst met veel water opschuimen in de handen en op de huid masseren.
Het reinigingsproduct met een natte kompres afspoelen, emulgeren en opnieuw afspoelen. De huid droogmaken.
TONIFIËREN
3. Alpha Toner Forte met de handen zacht op de huid wrijven.
COSMETIC NEEDLING
4. Het gebruik van de Cosmetic Body Roll-Cit is optioneel (afhankelijk van of de klant die al dan niet gekocht heeft). Gedurende 5 minuten rollen op de
probleemzones.
ACTIEVE BEHANDELING
Sonoforese en Iontoforese via de lichaamsprobe toepassen. Zone per zone werken.
5. Body Profile in een dikke laag op 1 zone tegelijk aanbrengen. +/-5 ml per zone gebruiken.
6. Sonoforese en Iontoforese op de positieve polariteit via de lichaamsprobe starten. De probe onbeweeglijk op de huid houden gedurende 15 sec,
daarna naar de volgende positie glijden en opnieuw de probe 15 seconden op deze positie houden. Let erop altijd de vorige positie lichtjes te
overlappen. Doorgaan tot de hele zone behandeld is (zie afbeelding 2). Waar nodig, een langere behandelingsduur tot 30 seconden per positie
OPMERKING: De intensiteit van de Intermitterende Iontoforese op maximum 0,4 – 0,6 mA zetten, afhankelijk van de tolerantie van de klant.
EINDFASE
7. De restanten van de Body Profile in de huid masseren.
8. Vitamin A, C & E Body Oil aanbrengen en inmasseren.
9. OPTIE: De behandeling beëindigen door de zone gedurende 15 min. in plastic folie te wikkelen. Dat maakt de behandeling nóg doeltreffender.
10. De aan zon blootgestelde huid beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
ADVIES
11. Persoonlijk advies voor thuis geven.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

VOORKANT
ACHTERKANT

HORIZONTAAL

VERTICAAL

Duur van de actieve behandeling per zone
A. Bovenarmen
B. Buik
C. Voorkant dijen (binnenkant van de knie inbegrepen)
D. Achterkant dijen
E. Billen

+- 8 min.
+- 10 min.
+- 15 min.
+- 12 min.
+- 10 min.

Environ hand / foot Experience
REINIGEN
1. Alvorens de gelaatsbehandeling te starten, de huid van handen en armen of voeten en onderbenen reinigen met Cleansing Gel.
PAKKING
2. Een laag Derma-Lac Lotion aanbrengen (niet inmasseren).
3. Onmiddellijk daarboven Alpha Gel aanbrengen.
4. Onmiddellijk een laag Body Oil toevoegen.
5. Inpakken in plastic folie en afdekken met een warme handdoek. Gedurende heel de gelaatsbehandeling oplaten.
EINDFASE
6. Op het einde van de gelaatsbehandeling de plastic folie verwijderen en het resterend product inmasseren. Niet afspoelen.
7. De zones die aan het zonlicht blootgesteld worden, beschermen met RAD SPF 15 / Alpha Day Lotion SPF 15.
ADVIES
8. Persoonlijk advies voor thuis geven.

