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FACE CORE 
PROCEDURES





Een moment van persoonlijk contact tussen de gast en de therapeut. De mogelijkheid 
om een connectie met de gast aan te gaan. De TRANQUILLITYTM BLEND is de 
‘magie’ van deze verbintenis. De geur verspreidt zich in de lucht. Dit creëert een gevoel 
van een warm welkom en welbevinden en stimuleert de therapeut die deze speciale 
geur verspreidt om haar aandacht te richten op haar gast. De gedachten verdwijnen 
langzaam. Dit is de unieke start van elke behandeling. Spierspanningen nemen af en het 
lichaam is klaar om de actieve ingrediënten van de producten op te nemen. Bewegingen 
met lichte druk stimuleren een diepe, constante adem, wat de afgifte van negatieve 
gedachten stimuleert en de geest kalmeert.

Wij brengen een boodschap over, niet uit... dit betekent dat we de ontvanger geven wat 
wij van binnen voelen! We moeten ons best doen om sterk, stabiel, geaard en open te 
zijn, waardoor onze energie vrij kan stromen door het lichaam. Een omarmd gevoel, de 
zorg en de liefdevolle aanraking met onze handen en onderarmen. Onze huid is een 
boodschapper... een verbinding, een receptor die alles in onze omgeving opneemt. Alles 
wat we voelen door middel van aanraking, geeft een boodschap naar onze hersenen en 
onze emoties... elke aanraking heeft een betekenis en een effect. 

TOUCH IS POWERFUL! IT IS A LIVING,  
BREATHING COMMUNICATION AND INTERACTION.

1. Verwarm 1-2 druppels van de TRANQUILLITYTM BLEND in de handen. De 
therapeut inhaleert de geur van TRANQUILLITYTM.

2. We leggen onze handen in een kommetje boven het hoofd van de gast en vragen 
de gast om 3x diep adem te halen. Probeer het ademhalingsritme van de gast te 
volgen.

 
3. Na de 3e keer maak je contact op de slapen. Plaats de handen op elkaar op het 

decolleté en probeer het ademhalingsritme van de gast te volgen, 3 keer.
 
4. Glijd met de handen richting de schouders en geef een lichte druk op de schouders. 

Maak vervolgens rotaties op de bovenarmen.
 
5. Glijd met beide handen richting de nek en houd daar 3 seconden contact. Leg 1 

hand in de nek en leg de andere op het voorhoofd, trek en strek langzaam en diep, 
3 keer. 

 
6. Laat de handen enkele seconden rusten op de slapen - dit geeft een ‘comfortabel’ 

gevoel.
 
7. Stretchen van de arm, één arm tegelijk: we glijden 2 keer met onze handen van de 

schouder richting de binnenkant van de pols, na de 2e keer eindigen we met een 
stretch. Eerst de binnenkant, daarna een stretch aan de bovenkant van de pols. 

 Tijdens het glijden over de armen, de onderarm in het bijzonder, stimuleren we de 
tastreceptoren, welke het gevoel van comfort en vertrouwen tussen de therapeut en 
de ontvanger versterken.

 
8. We sluiten het ritueel af door contact te maken op de schouders en op de kruin. 

FACE

DOEL

TRANQUILLITYTM WELCOME RITUAL

BELEVENIS

STAPPEN
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SKIN PREPARATION - OGEN EN LIPPEN

Bevochtig wattenschijfjes met ESSENTIAL BIPHASIC 
MAKEUP REMOVER. 

Houd 2 wattenschijfjes tussen je vingers en leg ze op de 
ogen.

2 Druk langzaam op de wattenschijfjes, en ga verder met 
de drukpunten zoals aangegeven.

3 Laat je pink aan de ene kant over de wimperlijn en 
wimpers rollen, van binnen naar buiten.

4 Maak roterende bewegingen over het hele oog en zorg 
dat alle make-up wordt verwijderd. 

Herhaal de stappen 3 en 4 op het andere oog.

Maak met 2 wattenschijfjes vegende bewegingen zoals 
aangegeven.
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SKIN PREPARATION - REINIGING

1 Verwarm het product op in je handen en breng dit aan zoals 
op de afbeelding aangegeven.

2 Maak een glijdende strijkbewegingen van het borstbeen naar 
de schouders en omhoog via de hals, via de oren tot aan de 
slapen, en laat dan los.

3 Maak glijdende bewegingen met je volle handen zoals op de 
afbeelding aangegeven.

4 Draai het gelaat naar de ene kant en maak glijdende 
strijkbewegingen van de schouder naar de kin, over de wang 
naar het oor.

5 Laat beide handen beurtelings over het voorhoofd glijden, 
draai het hoofd de andere kant op en herhaal greep 4 aan de 
andere kant. Leg het hoofd weer recht.

6 Afsluitende effleurage om de reiniging af te ronden; eindig op 
het voorhoofd.



3 Maak 8-vormige bewegingen rondom de ogen en over het 
voorhoofd.

4 Sluit af met een glijdende beweging van de sleutelbeenderen 
naar de slapen.

SKIN PREPARATION

VERWIJDEREN VAN HET KOMPRES

2 Maak 8-vormige bewegingen, met de ene hand boven op de 
andere, over zone 1, en met vlakke vingers tegelijkertijd op de 
punten 2 en 3.
Halvemaanbewegingen bij 4 en afwisselende ronddraaiende 
bewegingen bij 5.

1 Gebruik het kompres zoals aangegeven. 
Herhaal dit aan de andere kant.

2 Vouw het kompres binnenste buiten en ga verder zoals 
aangegeven.

1 Breng het product aan op je handen zoals aangegeven op de 
afbeelding.



COMFORT TOUCH 

De comfort touch massage is gebaseerd op de Esalen massage. Esalen massage is 
een unieke vorm van masseren, ontwikkeld door het Esalen Institute bij Big Sur aan de 
westkust van Californië. De naam van het instituut is afkomstig van de Esselen, één van 
de indianenstammen die destijds in dit gebied woonde. Currie Prescott bracht de Esalen 
massage in 1982 naar Europa, naar ‘The Center’ in Zürich, Zwitserland. 
Esalen massage is geschikt voor het reduceren van lichamelijke klachten, maar is ook 
zeer effectief voor het verminderen van geestelijke spanningen. 

“... Massage is aanraken met een doel, een oprechte communicatie, met als voordeel 
het stimuleren van de huid, de lymfe en het bloed, ontspanning van de spieren en het 
zenuwstelsel en vrijlating van afvalstoffen. Het is een gezonde manier van omgaan met 
stress. De meditatie van het ontvangen van de comfort touch massage is een onderdeel 
van een grote rijkdom waarmee je je in contact kunt brengen met jezelf...”
De comfort touch massage is een dans, een innerlijk gevoel, een hartslag. Er is volledige 
aandacht voor de gast. Deze massage stimuleert het lichaam om te reageren en laat 
stress en spanning los. Het is veel meer een gedeelde ervaring tussen therapeut en 
ontvanger. 
De comfort touch massage omarmt de harmonie van een wetenschappelijke 
benadering. Deze speciale aanpak zorgt voor zichtbare resultaten binnen een korte tijd. 
De techniek is zowel delicaat als intens en heeft het effect om de spieren van het gelaat 
te ontspannen, terwijl het tegelijkertijd gestimuleerd wordt om een diep gevoel van 
ontspanning in het hele lichaam teweeg te brengen. 
Het gelaat registreert elke emotionele impuls en in de loop van de tijd worden emoties 
een deel van de huid. Elke kleine rimpel staat voor een emotie.
De comfort touch massage stimuleert de energietoevoer, de opname van voeding en 
het metabolisme in het weefsel, het behoud van de elasticiteit en het ontspannen van de 
spieren. 
Het is een zeer oude vorm van menselijke verbinding en expressie --- het is geven en 
ontvangen, luisteren en reageren. 

• indien mogelijk, maak lange effleurages met de hele hand, van pols tot de vingertoppen 
• handen moeten zacht en vrij van spanning zijn 
•  de bewegingen zijn traag, de aanraking is veilig 
•  je lichaam beweegt mee
•  de bewegingen van de handen zijn vloeiend en begrijpen de kracht van het aanraken 
•  de therapeut moet volledige aandacht geven aan de gast en heeft altijd aandacht voor 

de ademhaling van de gast
•  de therapeut moet een gevoel van comfort en omarming over kunnen dragen
•  kwaliteit van het contact is de sleutel - plaats je hart in je handen als je masseert

“Giving liberates the soul of the giver, and that intangible but very real 
psychic force of good in the world is increased”.

TIPS

FACE MASSAGE



1 Basiseffleurage
Maak gebruik van uw duimen om het product te verspreiden. 
Neem het decolleté mee
x 2

2 Hand over hand 
x 6

3 Stretch het voorhoofd met vingers en  
maak rotaties over de slapen 
x 3

4 Stretch het voorhoofd met uw handpalm en maak een 
statische rotatie over de slapen 
x 3

5 Herhaal stap 4, glijd richting de oren, geef hier een drukrotatie 
en neem vervolgens de hals en het decolleté mee. Eindig met 
een schaarbeweging bij de oren 
x 3

6 Stretch de wenkbrauw met uw duimen
x 3



7 Sinusverlichting: onder de wangen dan rond de ogen 
x 3

8 Oogrotaties: met de wenkbrauw mee 
x 3 
(laat 1 hand op het oor rusten) 

9 A= Oogstretches met de duimen 
B= knijpbewegingen  
C= herhaal op het andere oog  en dan 
D= oogrotaties met de wijsvinger

10 Hand over hand,  
zoals greep 2
x 6

11 Glijbewegingen met de vingertoppen en 
golfbewegingen met middel- en wijsvinger
x 3

12 Halve manen, met middel- en wijsvinger tussen 
de kaken
x 3

Rond 
ogen

Onder 
wangen



13 Basiseffleurage en draai vervolgens het hoofd 
naar één kant 
1 x

14 Lymfestimulatie: stretch van occiput tot schouder, heen en 
weer, dan diepere bewegingen met de knokkels in de nek, 
vervolgens kleine pompbeweging met vingertoppen  
(herhaal aan de andere kant)  

15 Lymfestimulatie: effleurage heen en weer op het decolleté met 
de handen op elkaar

16 Volledige effleurage, glijd achter de oren en door het haar. 
Masseer eventueel de hoofdhuid 
x 3



12a Duw met de linkerhand de schouder naar 
beneden terwijl je met de rechterhand lichte 
stretchbewegingen maakt van het bovenste gedeelte 
van de hals naar de wangen. 
Laat aan het eind van de greep de schouder 
langzaam los.

Duw de schouder 
naar beneden

AANVULLINGEN OP DE SUBLIME SKIN FACIALS

De volgende vier technieken zijn voor de Sublime Skin Facials. Pas deze vier Kobido technieken 
toe na stap 12 van de Comfort Touch Face Massage en ga daarna verder met stap 13 t/m 16.

12b Maak kruisbewegingen in 3 banen.

12c «kleine spatel» grote kruisbeweging van oor richting 
de neus en van neus richting de kaak.

12d 1.  «halve manen, swype» en snelle veegbewegingen op 
de wangen, de kauwspieren en de onderkaak 3x

2.  «tapotement over het hele gebied» op de wangen, 
de kauwspieren en de onderkaak 3x

3.  «rol & ren» op de wangen, de kauwspieren en de 
onderkaak 3x



Het gebruik van de brushes tijdens de behandeling is zeer effectief en levert veel 
voordelen op, zowel esthetisch als psychisch. 
De reactivering van de circulatie, dankzij de stimulatie van de brush bewegingen, heeft 
veel voordelen: draineren, balanceren van de circulatie en de zuurstoftoevoer in de 
weefsels, waardoor de huid meer ontspannen wordt. Het stimuleren door het lymfatische 
netwerk, de brushes bevorderen de afvoer van afvalstoffen en zorgen voor het herstel 
van het weefsel. Door deze activering, is de huid ontvankelijker en kan daardoor 
optimaal de belangrijkste, actieve ingrediënten van de producten absorberen. De huid 
ziet er stralend, egaal en compact uit.
Door de delicate en langzame uitvoering van de massage, evenals de specifieke manier 
van stimulatie van de zenuwuiteinden, zorgt de massage voor een diep gevoel van rust 
en welzijn, die ertoe bijdragen om de huid zichtbaar ontspannend en zacht te maken.

HYDRAMEMORY
FACE BRUSH MASSAGE

DOEL VAN DE 
BEHANDELING



1 •  Afwisselende halve cirkels aan de onderkant van de hals 
(schildklier). 

•  Glijd gelijktijdig vanuit het midden naar buiten in 7 banen.

2 •  Halve cirkels heen en weer langs de zijkanten van de hals.

3 •  Glijd vanuit de oren richting de sleutelbeenderen.
•  Kruisbewegingen beweging over de neus-lippen plooi, heen 

en weer. 

• Afwisselende bewegingen over de neus.
•  Glijdende bewegingen vanaf de 3e oog richting de haarlijn.

•  Glijd glijktijdig over de wenkbrauwen. 
•  Glijd heen en weer over het voorhoofd van de ene naar de 

andere kant. 
•  Glijd via de jukbeenderen onder de ogen door richting de 

oren. 
•  Glijd via de kaakcontour heen en weer van oor naar oor. 

•  Kleine opwaartse bewegingen langs de kaaklijn van het ene 
oor naar het andere.

•  Eindig met gelijktijdige bewegingen over de sleutelbeenderen 
vanuit het midden (schildklier) naar buiten. 

4
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INSPIRATIE

AANBEVOLEN

In combinatie met de lancering van REMEDY en ACTIVE PURENESS heeft het 
[ comfort zone ] educatieteam een speciale techniek gecreëerd die toegepast kan 
worden bij facials waarbij de huid wordt behandeld voor gevoeligheid of acne. Een zeer 
weldadige ervaring voor de gast, tegelijk actief, waarbij rekening wordt gehouden met 
een gevoelige of ontstoken huid, zonder technieken die te intens zijn en de huidconditie 
zouden kunnen verergeren. Deze techniek is geïnspireerd op fysiotherapeutische 
methoden om de weefsels en spieren te ontgiften en ontspannen door gebruik te maken 
van drukpunten in decolleté, hals en armen. Dit heeft een positief effect op alle stadia 
van spanning en samentrekking die vaak voorkomen bij mensen die last hebben van een 
overgevoelige huid en acne. Dankzij diepe ontspanning, een verbeterd metabolisme 
en het beter op elkaar laten aansluiten van het spieren- en bottenstelsel, is het resultaat 
onmiddellijk zichtbaar: de huid hervindt haar balans, gezondheid en welzijn.

De perfecte aanvulling om de kalmerende en de verstevigende werking van de 
REMEDY handeling te versterken, maar ook ideaal in periodes waarin de huid uit 
balans is en te maken heeft met onzuiverheden en afvalstoffen; dus ook perfect voor de 
ACTIVE PURENESS behandelingen.

Deze unieke, maar eenvoudige drukpunttechniek versterkt de werking van de 
behandelingen en wordt uitgevoerd tijdens de inwerktijd van het masker. 
Een synergie van kracht en werking op het fysieke lichaam, die een positief effect heeft 
op de houding, terwijl er op de huid een kalmerende of zuiverende werking plaatsvindt.

Deze techniek beïnvloedt de diepere lagen van het spierweefsel dankzij een heen- en 
weer gaande drukpuntbeweging met de duimen.
Die diepe spierlaag is de plaats waar afvalstoffen zich opeenhopen als gevolg van zowel 
endogene als exogene factoren die bijdragen aan de stressvolle omstandigheden waar 
we continu mee te maken hebben. 
Het losmaken van de spieren bevordert het vrijkomen van de vastzittende afvalstoffen, 
naast een betere bloed- en lymfecirculatie.

Maar dat is nog niet alles.
De werking op het bindweefsel via de metameren zorgt voor: 
•  verbeterde elasticiteit van de huid
•  verbeterde hydratatie
•  diepe, langdurige ontspanning van de omliggende spieren en daardoor soepele 

gewrichten
• een betere lichaamshouding

DETOX TOUCH 
MASSAGE

DRUKPUNTEN

EIGENSCHAPPEN EN 
EFFECTEN



BINDWEEFSEL-
MASSAGE

DE METAMEREN 

De naam wordt ontleend aan het feit dat het werkt op het bindweefselsysteem, dat erom 
bekendstaat dat het de weefsels van de verschillende organen van het lichaam met 
elkaar verbindt, ondersteunt en voedt.
Deze massage is erop gericht om een reflexwerking op gang te brengen die van de 
diepere huidlagen helemaal naar een spier of een orgaan gaat waar een probleem zit.

De metameren zijn bindweefselformaties waardoor het lichaam kan worden 
onderverdeeld op basis van de ruggenmergzenuwen die erdoorheen lopen. Hieronder 
valt de spierstructuur, maar ook de huid van dat gebied.
Een verstoorde balans van de interne organen wordt weerspiegeld in de 
overeenkomstige bindweefselformaties, die gebrekkig gaan functioneren.
Door een bepaalde metamere zone te masseren, stimuleren we het herstel van de huid.
Doordat de structuur wordt gekalmeerd en weer in balans wordt gebracht, is er ook een 
positieve effect op de huid.
De technieken die we uitvoeren op armen, schouders, hals en nek helpen tegen 
problemen zoals gevoeligheid, vermoeidheid en een verstoorde balans van de huid.
Op de zones onder de sleutelbeenderen en het hele hals- en nekgebied inclusief de 
schouders wordt een ritmische heen-en-weerbeweging met de duimen uitgevoerd; 
vervolgens via de armen naar beneden en ten slotte in het midden van de handpalmen.

DETOX TOUCH 
MASSAGE



DETOX TOUCH MASSAGE
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1
2

1 STAP 1: met 2/3 vingers, hand over hand van het 
borstbeen naar de hals, 3x.
 
STAP 2–5: met 1/2 vingers, stevige glijdende 
bewegingen zoals aangegeven, 3x aan elke kant.

STAP 6: ga voor de gast staan, beurtelings aan 
de ene en de andere kant, en maak trekkende en 
strekkende bewegingen langs de hals en nek naar 
beneden; herhaal dit aan de andere kant.

2

STAP 7-9: optillende en strekkende 
glijbewegingen aan beide kanten 
tegelijk.     

3

STAP 10-11: heen-en-weer op de 
drukpunten.

4

STAP 12-15: heen-en-weer op de 
drukpunten.

5

STAP 16-18: heen en weer op de 
drukpunten.

Voorkant Achterkant



21

29

28

22
23
24

25
26
27

19

20

DETOX TOUCH MASSAGE

STAP 19: openende strijkbeweging van 
schouder naar hand.
STAP 20: laat, met je hand op de 
schouder, de vingers aan de achterkant 
en de duim aan de voorkant, je duim in 
de richting van de oksel glijden.

STAP 21 – 27: heen en weer op de 
drukpunten (24 = elleboog 27 = pols).
STAP 28: drukpunt in het midden van 
de handpalm.
STAP 29: afsluitende glijdende strijkbe-
weging van de schouder naar de hand.
Herhaal de stappen 19 – 29 op de 
andere arm.





FACE CORE TREATMENT 
PROTOCOLS



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

JOY OF BEAUTY FACIAL

WELKOM

Een aangename behandeling die speciaal ontwikkeld is op wat de huid op dat moment 
nodig heeft. 

• ACTIVE PURENESS – Voor de onzuivere, vette en acnegevoelige huid. 
• HYDRAMEMORY – Voor alle huidcondities, met name de gedehydrateerde huid.
•  REMEDY – Aanbevolen voor huiden die gevoelig en kwetsbaar zijn en snel roodheid 

vertonen. Ideaal na blootstelling aan zon.

Biedt de verzorging die uw huid nodig heeft.
Verbetert het evenwicht en beschermt de huid.
Laat de huid levendig en stralend achter.

75 minuten

TRANQUILLITY™ BLEND
[ ] CLEANSER – TONER – EXFOLIATOR
[ ] MASKER geschikt voor de desbetreffende huidconditie
[ ] DAGVERZORGING geschikt voor de desbetreffende huidconditie
SPECIALIST HAND CREAM

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL en FACE TOWELS

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

Knip voldoende tissues in stroken van 4 cm breed om het gezicht en de hals mee 
te bedekken. Zorg er tevens voor dat er een kom met warm water en 7 druppels 
TRANQUILLITY™ BLEND klaarstaat.

BEHANDELSTAPPEN
1.  Start de behandeling met het TRANQUILLITY™ WELKOMSTRITUEEL.
2.  Reinig het gelaat, de hals en het décolleté met een geschikte CLEANSER, en 

masseer voorzichtig in. Verwijder het met een lauwwarme kompres.
3.  Ga verder met de HUIDANALYSE
4. Breng een geschikte TONER aan met een wattenschijfje.
5.  Breng de geschikte EXFOLIATOR aan en gebruik deze zoals aangegeven. Indien 

nodig, verwijder het vervolgens met een warme of koele kompres.  
6. Dip de tissue in de kom met warm water en TRANUILLITY™ BLEND, zorg ervoor 

dat het gezicht en de hals bedekt zijn. Wikkel het gezicht vervolgens in een warme 
droge handdoek en laat de gast 5 minuten ontspannen. Masseer tijdens de inwerktijd 
de handen en armen met SPECIALIST HAND CREAM.

7.  Ga verder met COMFORT TOUCH FACE MASSAGE en gebruik de RECOVER 
TOUCH MASSAGE CREAM.

8.  Breng een kleine hoeveelheid SUBLIME SKIN EYE CREAM aan op de 
oogcontouren. Focus hierbij op de kraaienpootjes en voer vervolgens kloppende 
bewegingen uit om de absorptie te verhogen.

9. Selecteer het GESCHIKTE MASKER afhankelijk van de huidconditie.
10. Verwijder het masker en gebruik de juiste TONER.
11. Maak de behandeling compleet door gebruik van de juiste producten:
 Hydraterende optie: HYDRAMEMORY SERUM en/of HYDRAMEMORY 

CREAM GEL
 Zuiverende optie: HYDRAMEMORY CREAM GEL
 Rustgevende optie: REMEDY SERUM en REMEDY CREAM

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

VOORBEREIDING

SKIN PREPARATION
EN HUIDANALYSE

TRANQUILLITY™ 
COMPRESS

MASSAGE & MASK

AFSLUITING



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

ACTIVE PURENESS

COMPLEET

AFSLUITING

Een behandeling die de huid diep reinigt en laat stralen. De behandeling wordt 
gekenmerkt door de toepassing van een matterend spirulina-algen peel-off masker. 
Werkt intensief en mild tegelijkertijd. Zuivert en brengt de huid weer in balans, waardoor 
deze fris en stevig aanvoelt. 

Alle huidcondities, ook de zeer gevoelige, vochtarme en rijpere huid. Het is vooral 
effectief op de onzuivere, vette en acne huid. 

Verzacht en verbetert de huidstructuur
Zuivert, regenereert en matteert
Herbalanceert het talg- en hydratatieniveau

60 minuten

ACTIVE PURENESS GEL
ACTIVE PURENESS TONER
ESSENTIAL SCRUB
ACTIVE PURENESS PREP MASK
ACTIVE PURENESS PEEL-OFF MASK
HYDRAMEMORY CREAM GEL

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL en FACE TOWELS 

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITY™ WELKOMSTRITUEEL.
2.  Reinig het gelaat, de hals en het decolleté met de ACTIVE PURENESS 

CLEANSING GEL, en masseer voorzichtig in. Verwijder het met een lauwwarme 
kompres. 

3.  Ga verder met de HUIDANALYSE. 
4.  Breng de ACTIVE PURENESS TONER aan met een wattenschijfje. 
5. Breng de ESSENTIAL SCRUB voorzichtig masserend aan en verwijder deze 

vervolgens met een warme kompres. 
6.  Breng met een kwast een dikke laag van het ACTIVE PURENESS PREP MASKER 

aan. Ga verder met het aanbrengen van de kompressen, die vooraf natgemaakt zijn 
met water en verwarmd zijn in een hot caby. Laat dit 10 minuten inwerken. Verwijder 
de kompressen en het ACTIVE PURENESS PREP MASK en ga verder met het 
verwijderen van de onzuiverheden.

7.  Breng de ACTIVE PURENESS TONER aan met een wattenschijfje om de reiniging 
af te sluiten en de gebieden te desinfecteren. 

8. Meng een sachet van het ACTIVE PURENESS PEEL-OFF MASKER met 80ml 
water. Vermeng dit tot een homogene, romige textuur. Werk tijdens het aanbrengen 
vanuit de hals naar boven en laat dit 10-15 minuten inwerken. Geef tijdens de 
inwerktijd van het masker de DETOX TOUCH MASSAGE. Verwijder eventuele 
restjes van het masker.

9. Verfris het gelaat door de ACTIVE PURENESS TONER aan te brengen met een 
wattenschijfje.

10. Sluit de behandeling af met het aanbrengen van de HYDRAMEMORY CREAM 
GEL.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.



Een diep hydraterende behandeling, die resulteert in een optimale hydratatie en een 
blijvend jeugdige uitstraling. Maakt de huid zijdezacht en compact en gaat uitdroging 
en vroegtijdige huidveroudering tegen. Geeft een unieke en zeer plezierige ervaring, 
dankzij de specifieke toepassing van het masker en het exclusieve comfort touch 
massage.

Voor alle huidcondities, met name de gedehydrateerde huid.

Diepe en directe hydratatie van de huid.
Zorgt dat de huid elastisch en soepel aanvoelt.
Gaat vroegtijdige huidveroudering tegen.

60 minuten

De behandeling is rijk aan hyaluronzuur, daardoor wordt er geadviseerd om niet te veel 
product aan te brengen, vooral niet bij jonge huidcondities. Als er restjes achterblijven na 
voltooiing van het masker dan komt dit vanwege de hoge concentratie aan hyaluronzuur, 
dit betekent dat de huid zijn absorptiemaximum heeft bereikt.

TRANQUILLITYTM BLEND
[ ] CLEANSER – TONER – EXFOLIATOR
RECOVER TOUCH MASSAGE CREAM
HYDRAMEMORY BIPHASIC MASK 
HYDRAMEMORY SERUM
HYDRAMEMORY CREAM-GEL

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL en FACE TOWELS 

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1.  Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL 

2.  Reinig, tonifieer en scrub het gelaat, de hals en decolleté met de producten die 
geschikt zijn voor desbetreffende huidconditie. Ga verder met de HUIDANALYSE.

3.  Masseer 10 minuten het gelaat, de hals en decolleté met de RECOVER TOUCH 
MASSAGE CREAM. Verwijder het overtollige product met een warme vochtige 
kompres.

4.  Meng de base 1 en 2 van het HYDRAMEMORY BIPHASIC MASK. Meng tot er 
een homogeen mengsel ontstaat.  
Breng 1/3 deel aan op het gelaat, hals en decolleté en laat 5 minuten inwerken. 

  Breng het 2e deel aan en masseer 5 minuten met de juiste techniek middels de 
brush massage. 

  Breng het laatste deel aan en masseer in met je handen tot het volledig 
geabsorbeerd is. 

5. Verwijder het masker met een kompres.
6.  Breng de TONER aan op wattenschijfjes en zorg ervoor dat het masker goed 

verwijderd is.
7. Breng het HYDRAMEMORY SERUM aan op het gelaat en de hals. 
8.  Breng de HYDRAMEMORY CREAM GEL aan op het gelaat, de hals en decolleté 

en masseer totdat het volledig is opgenomen in de huid. 

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

DUUR

HYDRAMEMORY

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

WAARSCHUWING

COMPLETE

AFSLUITING 



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

SKIN PREPARATION 
EN HUIDANALYSE

Versterkende en verzachtende parfumvrije behandeling. Herstelt de beschermende 
functie van de huidbarrière.

Aanbevolen voor huiden die gevoelig en kwetsbaar zijn en snel roodheid vertonen. 
Ideaal na blootstelling aan zon.

Verzacht en voedt de huid.
Vermindert roodheid en irritatie.
Versterkt de huidbarrière. 

50 minuten

REMEDY CREAM TO OIL
REMEDY TONER
ESSENTIAL PEELING (optioneel)
REMEDY PEEL-OFF MASK
REMEDY SERUM
REMEDY CREAM

[ comfort zone ] FACE FLANNEL, FACE BOWL, FACE BRUSH, SHAKER & 
SPATULA

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.

2. Masseer met roterende bewegingen een kleine hoeveelheid REMEDY CREAM TO 
OIL in. Verwijder vervolgens met de daarvoor speciaal ontwikkelde face flanel.

3.  Vernevel REMEDY TONER over het gelaat. Creëer hiermee een licht douche effect 
welke zorgt voor een kalmerende werking.

4.  Breng een gelijkmatige laag van ESSENTIAL PEELING aan en laat 10 minuten 
inwerken. Geef tijdens de inwerktijd een kalmerende hoofdhuidmassage. Verwijder 
vervolgens met de daarvoor speciaal ontwikkelde face flanel.

5.  Voorbereiding van het REMEDY PEEL-OFF MASK. Maak de shaker open, doe 
de inhoud van één sachet in de shaker en meng met 100 ml drinkwater. Sluit de 
shaker en schud intensief 10 seconden. Breng aan op het gelaat en laat dit 15 
minuten inwerken. Geef tijdens de inwerktijd van het masker de DETOX TOUCH 
MASSAGE. Verwijder het masker en controleer op achtergebleven restjes met de 
REMEDY TONER.

6.  Breng een dun laagje van het REMEDY SERUM aan.
7.  Breng de REMEDY CREAM aan en masseer licht in tot het volledig opgenomen is 

door de huid.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

REMEDY
SOOTHING
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BEHANDELING

AFSLUITING

FINAL TOUCH



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

RECOVER TOUCH

AFSLUITING

Een voedende en vitaminerijke behandeling. Deze behandeling heeft een herstellende 
en beschermende werking.

Voor iedere huidconditie, met name de droge, gestreste en vermoeide huid.

Beschermt de huid tegen vrije radicalen
Verzacht en herstelt de huid.

30 minuten EXPRESS
60 minuten COMPLEET met COMFORT TOUCH FACE MASSAGE welke 
spanning, stress en vermoeidheid verminderd. Bovendien zorgt deze massage voor 
revitalisering en een goede zuurstoftoevoer van het weefsel. 

TRANQUILLITYTM BLEND
[ ] CLEANSER – TONER – EXFOLIATOR
RECOVER TOUCH OIL
RECOVER TOUCH MASSAGE CREAM
RECOVER TOUCH MASK 
SPECIALIST HAND CREAM
[ ] MOISTURIZER

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

Voor diegenen met een notenallergie is het mogelijk dat er gevoeligheid optreedt.  
Er wordt geadviseerd om eerst een kleine hoeveelheid van het product aan te brengen 
op de binnenkant van de onderarm om te zien of de huid het kan verdragen.

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL 

2.  Reinig, tonifieer en scrub het gelaat, de hals en decolleté met de geschikte producten. 
Ga verder met de HUIDANALYSE.

3.  Breng een paar druppels van de RECOVER TOUCH OIL aan op het gelaat, de 
hals en decolleté en masseer totdat het volledig is opgenomen in de huid. 

4.  Masseer het gelaat, de hals en decolleté met de RECOVER TOUCH MASSAGE 
CREAM. Verwijder het overtollige product met een warme vochtige kompres 
wanneer de massage is voltooid.

5.  Breng de RECOVER TOUCH MASK aan op het gelaat, de hals en decolleté en laat 
deze 10-15 minuten inwerken. Geef tijdens de inwerktijd van het masker een hand- 
en armmassage met de SPECIALIST HAND CREAM. Verwijder het masker met 
een kompres.

6. Breng een op de huidconditie afgestemde dagverzorging aan. 

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

WAARSCHUWING

SKIN PREPARATION 
EN HUIDANALYSE

WELKOM

BEHANDELING

FINAL TOUCH



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

SUBLIME SKIN
DELUXE LIFT

Een behandeling die de huid verstevigt en lift. Gecombineerd met de specifieke  
[ sublime skin active lift ] massage stimuleert het de celvernieuwing en geeft het de huid 
volume. De doeltreffendheid en gerichte werking worden bereikt dankzij de dubbele 
peeling gecombineerd met vitamine C.

In het bijzonder aanbevolen voor de rijpere, verdikte huid met een ongelijkmatige teint 
(dyschromia), lijntjes en zichtbaar verlies van stevigheid en volume. 

Egaliseert de huid en stimuleert de celvernieuwing. 
Verstevigt de gezichtscontouren. 
Voedt, verlicht en versterkt. 
Geeft een zachtere uitstraling aan fijne en diepere lijntjes. 

75 minuten

Gebruik niet rondom de ogen, op een beschadigde huid, bij aanwezigheid van actieve 
acne, op een huid die aangetast is door het Herpes Simplex virus, bij fragiele haarvaten, 
melasma (zwangerschapsmasker), gedurende zwangerschap en borstvoeding, in het 
geval van allergieën of hypergevoeligheid voor één van de ingrediënten in de producten. 
Wacht 3-4 maanden met het ondergaan van een behandeling wanneer het gelaat 
een esthetische ingreep heeft ondergaan zoals laseren, microdermabrasie of andere 
behandelingen die verdunning van de huid kunnen veroorzaken. Stop onmiddellijk 
met het gebruik van dit product indien er irritatie optreedt. Laat het product niet vaker 
of langer in contact komen met de huid dan aangegeven in de gebruiksinstructies. Dit 
product bevat een alphahydroxyzuur (AHA), dat de gevoeligheid van de huid in de zon 
en in het bijzonder de mogelijkheid tot verbranding van de huid verhoogt. Geadviseerd 
wordt om blootstelling aan de zon te beperken en een zonbeschermingsproduct te 
gebruiken met SPF30 of hoger.

TRANQUILLITYTM BLEND
Een geschikte [ comfort zone ] CLEANSER & TONER
ESSENTIAL ACID PREPARATOR
SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER
SUBLIME SKIN DELICATE of INTENSIVE PEEL
ESSENTIAL NEUTRALIZER
SUBLIME SKIN SERUM
SUBLIME SKIN PEEL-OFF MASK
SPECIALIST HAND CREAM
RECOVER TOUCH VITAMIN INTEGRATOR
ESSENTIAL TONER of REMEDY TONER
SUBLIME SKIN RICH CREAM 

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL & SPATULA

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

WAARSCHUWING



AFSLUITING

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2. Ga verder met de OPPERVLAKTEREINIGING van het gelaat, de hals, decolleté 

en de oren. Ga verder met de HUIDANALYSE.
3. Breng met wattenschijfjes de ESSENTIAL ACID PREPARATOR aan op het gelaat 

en de hals. Laat absorberen terwijl je de peeling voorbereidt. 
4. Breng met behulp van de brush de SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER aan en laat 5 

minuten inwerken. 
5. Mix 1 sachet van de SUBLIME SKIN DELICATE of INTENSIVE PEEL BASE 1 met 1 

sachet van de SUBLIME SKIN DELICATE of INTENSIVE PEEL BASE 2. Meng met 
de brush tot er een homogeen mengsel ontstaat. Breng aan op gelaat en de hals en 
laat 10 minuten inwerken. Vermijd het gebied rondom de ogen. 

6. Verwijder de double peel met een kompres en neutraliseer vervolgens met 
wattenschijfjes doordrenkt van de SKIN REGIMEN NEUTRALIZER.

7. Breng het SUBLIME SKIN SERUM aan en masseer in tot het product volledig 
geabsorbeerd is. 

8. Wikkel het haar in een handdoek als een tulband en plaats vochtige katoenen 
wattenschijfjes op de ogen. Als alternatief of toevoeging kan de SUBLIME SKIN 
EYE PATCH voorgesteld worden.

9. Meng snel BASE 1 en 2 van het SUBLIME SKIN PEEL-OFF MASK tot een 
homogene vloeistof. Breng het masker binnen 2 minuten aan; begin op het 
voorhoofd met lange strijkbewegingen en zorg ervoor dat de lagen gelijkmatig zijn 
en de randen dik en regelmatig. Laat dit 10-15 minuten inwerken.

10. Geef tijdens de inwerktijd een hand- en armmassage met de SPECIALIST HAND 
CREAM. 

11. Verwijder het masker en het eventuele restproduct met ESSENTIAL TONER of 
REMEDY TONER voor een kalmerend en verfrissend effect. 

12. Masseer 15 minuten met de specifieke [ comfort zone ] ACTIVE LIFT MASSAGE 
met de RECOVER TOUCH VITAMIN INTEGRATOR. Plaats ter afsluiting van 
de massage gedurende een aantal minuten een warm en droog kompres. Dit voor 
verdere ontspanning en om ervoor te zorgen dat het product volledig geabsorbeerd 
wordt. Verwijder het kompres. 

13. Breng de ESSENTIAL TONER aan of spray met de REMEDY TONER op het 
gelaat, hals en decolleté voor een verzachtende en verfrissende werking. Dit geeft de 
huid een energieke en opgewekte uitstraling. Laat op natuurlijke wijze verdampen. 

14. Breng de SUBLIME SKIN RICH CREAM of SERUM aan met lichte 
strijkbewegingen op het gelaat, de hals en het decolleté.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

SUBLIME SKIN
DOUBLE PEEL

Een behandeling die de celvernieuwing stimuleert en de teint van het gelaat en de hals 
verheldert. De doeltreffendheid en gerichte werking worden bereikt dankzij de dubbele 
peeling gecombineerd met vitamine C.

In het bijzonder aanbevolen voor de rijpere, verdikte huid en de huid met een 
ongelijkmatige teint (dyschromia). Tevens aanbevolen voor de gecombineerde en vette 
huid. De keuze voor de intensieve peelings (delicaat en intensief) verzekert een ideale 
behandeling voor alle huidcondities. 

Aanbevolen gedurende de seizoenswisseling om de huid een jeugdige uitstraling 
te geven. Wees voorzichtig tijdens de zomermaanden. Vergeet niet om een goede 
zonbescherming aan te brengen. 

De intense en effectieve werking van de delicate versie van de peeling is ook geschikt 
voor de meest gevoelige huid en als eerste behandeling van een kuur. 

Vernieuwt de verhoornde huidlaag.
Stimuleert de celvernieuwing.
Vermindert zichtbaar de eerste tekenen van huidveroudering en vermindert fijne lijntjes.
Maakt de huid stevig en de teint helder. 

45 minuten

Gebruik niet rondom de ogen, op een beschadigde huid, bij aanwezigheid van actieve 
acne, op een huid die aangetast is door het Herpes Simplex virus, bij fragiele haarvaten, 
melasma (zwangerschapsmasker), gedurende zwangerschap en borstvoeding, in het 
geval van allergieën of hypergevoeligheid voor één van de ingrediënten in de producten. 
Wacht 3-4 maanden met het ondergaan van een behandeling wanneer het gelaat 
een esthetische ingreep heeft ondergaan zoals laseren, microdermabrasie of andere 
behandelingen die verdunning van de huid kunnen veroorzaken. Stop onmiddellijk 
met het gebruik van dit product indien er irritatie optreedt. Laat het product niet vaker 
of langer in contact komen met de huid dan aangegeven in de gebruiksinstructies. Dit 
product bevat een alphahydroxyzuur (AHA), dat de gevoeligheid van de huid in de zon 
en in het bijzonder de mogelijkheid tot verbranding van de huid verhoogt. Geadviseerd 
wordt om blootstelling aan de zon te beperken en een zonbeschermingsproduct te 
gebruiken met SPF30 of hoger.

TRANQUILLITYTM BLEND
Een geschikte [ comfort zone ] CLEANSER & TONER
ESSENTIAL ACID PREPARATOR
SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER
SUBLIME SKIN DELICATE of INTENSIVE PEEL
SPECIALIST HAND CREAM
ESSENTIAL NEUTRALIZER
RECOVER TOUCH VITAMIN INTEGRATOR
ESSENTIAL TONER of REMEDY TONER 
SUBLIME SKIN RICH CREAM of SERUM

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

WAARSCHUWING



AFSLUITING

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2. Ga verder met de OPPERVLAKTEREINIGING van het gelaat, de hals en het 

decolleté.  
Ga verder met de HUIDANALYSE.

3. Breng met behulp van wattenschijfjes de ESSENTIAL ACID PREPARATOR aan op 
het gelaat en de hals. Laat absorberen terwijl je de peeling voorbereidt. 

4. Breng met behulp van de brush de SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER aan en laat 
5 minuten inwerken. 

5. Mix 1 sachet van de SUBLIME SKIN DELICATE of INTENSIVE PEEL BASE 1 met 
1 sachet van de SUBLIME SKIN DELICATE of INTENSIVE PEEL BASE 2. Meng 
met de brush tot er een homogeen mengsel ontstaat. Breng aan op gelaat, hals en 
decolleté en laat 10 minuten inwerken. Vermijd het gebied rondom de ogen.

6. Geef tijdens de inwerktijd een hand- en armmassage met de SPECIALIST HAND 
CREAM. 

7. Verwijder de double peel met een kompres en neutraliseer vervolgens met 
wattenschijfjes doordrenkt van de SKIN REGIMEN neutralizer.

8. Masseer 5 minuten het gelaat, hals en decolleté met de RECOVER TOUCH 
VITAMIN INTEGRATOR. 

9. Breng de ESSENTIAL TONER aan of spray met de REMEDY TONER op het 
gelaat, de hals en het decolleté voor een verzachtende en verfrissende werking. 
Dit geeft de huid een energieke en opgewekte uitstraling. Laat op natuurlijke wijze 
verdampen. 

10. Breng de SUBLIME SKIN RICH CREAM of SERUM aan met lichte 
strijkbewegingen op het gelaat, de hals en het decolleté. 

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik. 



DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

SUBLIME SKIN

AFSLUITING

ACTIVE LIFT

Een anti-aging, verstevigende en liftende behandeling voor gelaat en hals. In combinatie 
met de specifieke [ SUBLIME SKIN ACTIVE LIFT ] MASSAGE herstelt deze 
behandeling het volume van de huid. De gerichte werking en doeltreffendheid worden 
vooral behaald door het innovatieve biphasic peel-off mask. 

Voor alle huidcondities met lijntjes en zichtbaar verlies van stevigheid en volume. 

• Verstevigt de gezichtscontouren. 
• Voedt, verlicht en versterkt.
• Geeft een zachtere uitstraling aan fijne en diepere lijntjes. 

60 minuten

TRANQUILLITYTM BLEND
Een geschikte [ comfort zone ] CLEANSER & TONER & EXFOLIANT
SUBLIME SKIN SERUM
SUBLIME SKIN PEEL-OFF MASK
SPECIALIST HAND CREAM
RECOVER TOUCH VITAMIN INTEGRATOR
ESSENTIAL TONER 
SUBLIME SKIN RICH CREAM

[ comfort zone ] FACE BOWL & FACE TOWELS

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2. Ga verder met de OPPERVLAKTEREINIGING van het gelaat, de hals, decolleté en 

de oren Ga verder met de HUIDANALYSE. Sluit de SKIN PREPARATION af met de 
ESSENTIAL SCRUB of ESSENTIAL PEELING. Breng de ESSENTIAL TONER aan 
met kloppende bewegingen.

3. Breng het SUBLIME SKIN SERUM aan en masseer in tot het volledig geabsorbeerd is.
4. Wikkel het haar in een handdoek als een tulband en plaats vochtige wattenschijfjes 

op de ogen. Als alternatief en toevoeging kan ook de SUBLIME SKIN EYE PATCH 
voorgesteld worden.

5. Meng snel base 1 en 2 van het SUBLIME SKIN PEEL-OFF MASK tot een homogeen 
mengsel. Breng het masker binnen 2 minuten aan; begin op het voorhoofd met lange 
strijkbewegingen en zorg ervoor dat de lagen gelijkmatig zijn en de randen dik en 
regelmatig. Laat dit 10-15 minuten inwerken.

6. Geef tijdens de inwerktijd een hand- en armmassage met de SPECIALIST HAND 
CREAM. 

7. Verwijder het masker. Indien noodzakelijk, verwijder met wattenschijfjes resterende 
deeltjes met de ESSENTIAL TONER.

8. Masseer 15 minuten met de specifieke [ SUBLIME SKIN ACTIVE LIFT ] MASSAGE 
met de RECOVER TOUCH VITAMIN INTEGRATOR. Plaats ter afsluiting van 
de massage gedurende een aantal minuten een warm en droog kompres. Dit voor 
verdere ontspanning en om ervoor te zorgen dat het product volledig geabsorbeerd 
wordt. Verwijder de handdoek. 

9. Breng de ESSENTIAL TONER aan of spray met de REMEDY TONER gelaat, hals 
en decolleté voor een verzachtende en verfrissende werking. Dit geeft de huid een 
energieke en opgewekte uitstraling. Laat op natuurlijke wijze verdampen. 

10. Breng de SUBLIME SKIN RICH CREAM of SERUM aan met lichte 
strijkbewegingen op het gelaat, de hals en het decolleté.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.



Een behandeling om de ongewenste effecten van Hormon-Aging™ op zowel de huid 
als de gemoedstoestand te verminderen. De behandeling gaat het dunner worden van 
de huid, een extreme droge huid, het verlies van compactheid en gevoeligheid tegen. 
 
Dankzij de Cell-support Technology™, de innovatieve texturen en twee bijzondere 
massagetechnieken (Dermal Petrissage en Kobido), reactiveert de behandeling de 
celcommunicatie en zorgt daarmee voor een geregenereerde, een gekalmeerde en 
vitalere huid.  

Voor vrouwen die last hebben van symptomen gerelateerd aan de menopauze: 
dunner worden van de huid, extreme droogheid, verlies van elasticiteit en geestelijke of 
lichamelijke overgevoeligheid. 

Revitaliseert de celcommunicatie.
Regenereert het weefsel van binnenuit.
Verstevigt de huid en stimuleert de aanmaak van collageen, elastine en hyaluronzuur.
Gaat het dunner worden en gevoeligheid van de huid tegen.

90 minuten 

Gebruik niet rondom de ogen, op een beschadigde huid, bij aanwezigheid van actieve 
acne, op een huid die aangetast is door het Herpes Simplex virus, bij fragiele haarvaten, 
melasma (zwangerschapsmasker), gedurende zwangerschap en borstvoeding, in 
het geval van allergieën of hypergevoeligheid voor één van de ingrediënten in de 
producten. Wacht 3-4 maanden met het ondergaan van een behandeling wanneer 
het gelaat een esthetische ingreep heeft ondergaan zoals laseren, microdermabrasie 
of andere behandelingen die verdunning van de huid kunnen veroorzaken. Stop 
onmiddellijk met het gebruik van dit product indien er irritatie optreedt. Laat het 
product niet vaker of langer in contact komen met de huid dan aangegeven in 
de gebruiksinstructies. Dit product bevat een alphahydroxyzuur (AHA), dat de 
gevoeligheid van de huid in de zon en in het bijzonder de mogelijkheid tot verbranding 
van de huid verhoogt. Geadviseerd wordt om blootstelling aan de zon te beperken en 
een zonbeschermingsproduct te gebruiken met SPF30 of hoger.

TRANQUILLITY™ BLEND
REMEDY CREAM TO OIL 
REMEDY TONER             
ESSENTIAL ACID PREPARATOR
SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER
SUBLIME SKIN DELICATE PEEL 
ESSENTIAL NEUTRALIZER
SUBLIME SKIN SERUM
SUBLIME SKIN EYE CREAM (ADD-ON OPTIONEEL)
SUBLIME SKIN EYE PATCH (ADD-ON OPTIONEEL)
SUBLIME SKIN PEEL-OFF MASK
SUBLIME SKIN SERUM IN OIL
SUBLIME SKIN OIL CREAM 
[ comfort zone ] 2 BIG BRUSHES, 2 FACE BOWLS, FACE TOWELS
CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN

1.  Dek de armen toe met een droge handdoek en start de behandeling met het 
TRANQUILLITY™ WELKOMSTRITUEEL. Het ritueel wordt uitgevoerd met het 
gelaat van de behandelaar naar de gast toe. Dit geeft blijk van inleving en begrip, 
zodat het besef van vrouwelijkheid geprikkeld wordt. Tevens zorgt dit voor een 
gevoel van comfort en waardering.

SUBLIME SKIN
HORMON-AGINGTM FACIAL

DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

DUUR

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

WAARSCHUWING

WELKOM



2.  Ga verder met de OPPERVLAKTEREINIGING van het gelaat, de hals en 
decolleté met de REMEDY CREAM TO OIL CLEANSER EN DE TONER. Wij 
raden aan om de cream to oil cleanser te verwarmen in de hot caby en vervolgens 
met een grote kwast aan te brengen om het gevoel van comfort en ontspanning te 
vergroten. Ga verder met de HUIDANALYSE.

3.  Breng met wattenschijfjes de ESSENTIAL ACID PREPARATOR aan op het gelaat, 
hals en decolleté. Laat absorberen terwijl je de peeling voorbereidt.

4.  Breng met de grote brush de SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER aan en laat 5 
minuten inwerken. 

 Breng tijdens de inwerktijd de SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER aan op beide 
armen en handen middels de speciale massagetechniek die omschreven staat in het 
massagedossier.  

 De Koreaanse reflexologiepunten op de hand verlichten plaatselijke spanningen en 
helpen de wervelkolom te ontspannen.

5.  Mix 1 sachet van de SUBLIME SKIN DELICATE BASE 1 met 1 sachet van de 
SUBLIME SKIN DELICATE BASE 2. Meng met de brush tot er een homogeen 
mengsel ontstaat. Breng aan op gelaat, hals en decolleté en laat 10 minuten 
inwerken. 

 Voer tijdens de inwerktijd de speciale hoofdhuidmassage uit die omschreven staan 
in het massage dossier. Dit verlicht eventuele spanningen in het hoofd en heeft een 
evenwichtherstellend effect op het hele lichaam. 

6.  Verwijder de peeling met een kompres en neutraliseer vervolgens met 
wattenschijfjes doordrenkt van de ESSENTIAL NEUTRALIZER. 

7.  Breng de SUBLIME SKIN SERUM aan middels de technieken die omschreven 
staan in het massagedossier

8.  Wikkel het haar in een handdoek als een tulband en plaats vochtige katoenen 
wattenschijfjes op de ogen. Als alternatief of toevoeging kan de SUBLIME SKIN 
EYE CREAM OF PATCH voorgesteld worden.

9.  Meng snel BASE 1 en 2 van het SUBLIME SKIN PEEL-OFF MASK tot een 
homogene vloeistof. Breng het masker binnen 2 minuten aan; begin op het 
voorhoofd met lange strijkbewegingen en zorg ervoor dat de lagen gelijkmatig zijn 
en de randen dik en regelmatig. Laat dit 10-15 minuten inwerken.   

 Verwijder tijdens de inwerktijd van het masker de PEEL BOOSTER van de armen 
en neutralizeer met de ESSENTIAL NEUTRALIZER op dezelfde manier zoals je de 
ESSENTIAL ACID PREPARATOR aangebracht hebt. 

 Breng het SUBLIME SKIN SERUM aan en voer de speciale massagetechniek 
uit. Deze werkt in op de spieren van de onder- en bovenarm en heeft een 
ontspannende en verstevigende uitwerking. 

10.  Verwijder het masker en het eventuele restproduct met REMEDY TONER voor een 
kalmerend en verfrissend effect. 

11. Breng SUBLIME SKIN OIL SERUM aan en masseer 15 minuten met de specifieke 
DERMAL PETRISSAGE MASSAGE en KOBIDO. Besteed daarbij extra aandacht 
aan de lippen. Indien de huid het serum niet volledig heeft opgenomen, verwijder dit 
dan met een kompres. 

12.  Breng de SUBLIME SKIN OIL CREAM aan op het gelaat, de hals en het decolleté. 
Maak rustige bewegingen tot het volledig is opgenomen. 

 Help de gast om rechtop te gaan zitten op bed. 
 
13. Zorg dat zij goed wakker is voordat zij rechtop komt zitten. Pas de kalmerende, 

verkwikkende massagetechnieken toe op de nek, schouders en rug.  

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik. 
  
• De brushes dienen na afloop van de behandeling met een pH-neutrale zeep te 

worden gewassen en dienen volledig droog te zijn voordat ze voor een andere 
behandeling kunnen worden gebruikt. 

AFSLUITING

FINAL TOUCH 

SKIN PREPARATION 
EN HUIDANALYSE

BEHANDELING
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SUBLIME SKIN
ADD ON- EYE ENHANCEMENT 

Een actieve en verjongende oogbehandeling om het gebied rond de ogen te verjongen, 
wallen te verminderen en de verschijning van donkere kringen en fijne lijntjes te 
ver beteren.

Geschikt voor alle huidcondities. Het is een beschermende en preventieve behandeling 
om tekenen van vermoeidheid, waaronder wallen en donkere kringen te verminderen en 
fijne lijntjes en rimpels te verzachten.

Vermindert de verschijning van donkere kringen. 
Vermindert wallen.
Verzacht fijne lijntjes en rimpels rondom de ogen.

Eigen invulling tijdens behandeling.

SUBLIME SKIN EYE MASK
SUBLIME SKIN EYE CREAM (retail product)

BEHANDELSTAPPEN
Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.

Breng het SUBLIME SKIN EYE MASK aan op de oogcontouren en laat het minstens 
10 minuten inwerken. Geef tijdens de inwerktijd een nek- en hoofdhuidmasssage.

Breng een kleine hoeveelheid van de SUBLIME SKIN EYE CREAM aan op de 
oogcontouren en masseer in tot het volledig geabsorbeerd is.

AFSLUITING

MASKER

OPENING



INSPIRATIE 
EN EFFECTEN

Bij de ontwikkeling van Sublime Skin Hormon-aging™ behandeling stonden voor 
[comfort zone] twee belangrijke doelen centraal:

- het verbeteren en het stimuleren van de celcommunicatie en de celfunctie, om de huid 
te regenereren en te verstevigen;

- de gast helpen om weer een gevoel van comfort, schoonheid en sereniteit te ervaren, 
dat vaak wordt verstoord door de hormonale schommelingen en de algemene 
veranderingen tijdens een menopauze.

Deze luxe behandeling bestaat uit een specifieke combinatie van oosterse 
massagetechnieken en westerse tradities (Kobido en ‘dermal petrissage’) en zorgt 
voor een positieve functionele en emotionele impact. Het ontspant de spieren in het 
bovenlichaam, draineert en stimuleert de celfunctie en huid, en biedt tegelijkertijd een 
diep gevoel van comfort, sereniteit en geruststelling.

De ervaring van de gast is uniek en heel anders dan bij andere [comfort zone] 
behandelingen. De therapeut begint de behandeling door recht voor de gast te gaan 
staan, in plaats van achter haar. De eerste bewegingen worden vanuit deze positie 
gedaan, in constant fysiek contact met haar.  De behandeling eindigt met een speciale 
afsluiting, waarbij de gast plaats neemt in een zittende houding en de behandeling wordt 
afgesloten met prettige ontspannende massagebewegingen op de bovenrug, nek en 
schouders. Dit heeft een symbolische en veelzeggende betekenis: ‘je bent mooi, het is fijn 
om jou te zien, je bent zo belangrijk dat ik je niet zal loslaten’. En het geeft ook het signaal 
dat de gast klaar is om weg te gaan en van het leven te genieten.

Het gevoel begint met het Tranquillity welkomstritueelTM waarbij de therapeut tegenover 
de gast staat: dit is een stille maar heldere boodschap van de wil om naar de persoon te 
kijken en haar te laten voelen dat ze in het middelpunt van de belangstelling staat.

Vervolgens masseert de therapeut de nek en schouders om de spanningen weg te nemen die 
de leeftijd en de psychische belasting met zich meebrengen. De massagebewegingen werken 
in op de spieren en de lichaamshouding en de gast stelt zich er steeds meer voor open. 
De bewegingen zijn zacht en langzaam, geruststellend en ontspannend. Er worden enkele 
strijkende bewegingen gedaan met behulp van een handdoek, die zorgt voor een zachter en 
comfortabeler effect bij mensen met spanningen in de nek.
Vervolgens worden de acupunctuurpunten op het hoofd gestimuleerd om spanningen 
vrij te maken uit de belangrijkste meridianen, waardoor een algemeen gevoel van balans 
en welbehagen ontstaat.

Daarna worden de armen en handen behandeld. Veel vrouwen zijn onzeker tijdens deze 
levensfase over hun armen en handen omdat de huid zijn uitstraling en elasticiteit verliest. 
De technieken werken in op de spieren van de onderarm en de bovenarm, en geven een 
ontspannend en revitaliserend effect. 

De gezichtsmassage begint met een nieuwe techniek, ‘dermal petrissage’ geheten. 
Daarbij wordt de huid diep maar mild gestimuleerd. Het ontspant, draineert, reinigt en 
ontgift de zones van het gelaat die de neiging hebben een doffe uitstraling te krijgen. 
De betere zuurstoftoevoer naar de cellen en de gestimuleerde lymfatische en micro-
circulatiesystemen revitaliseren en verbeteren de celcommunicatie en de celfunctie. Enkele 
intense bewegingen uit de Kobido – een oude Japanse techniek die eerder al als inspiratie 
heeft gediend voor de Sublime Skin Active Lift-massage – gaan lijnrecht in tegen het 
verlies aan volume en completeren het belangrijkste deel van het gelaat: het resultaat is een 
stralende, zachtere en stevigere uitstraling. De afsluiting is een uitnodiging aan de gast om 
lekker te gaan zitten en te genieten van het laatste deel van de massage: een harmonieuze, 
energetische aanraking van schouders en nek die de spieren opwekt, het lichaam en 
de actieve houding ondersteunt en symbolisch aangeeft dat er een positieve en actieve 
levenshouding is teruggevonden.

SUBLIME SKIN
HORMON-AGING™ 
MASSAGE DOSSIER

BEHANDELING 
EN MASSAGE 

FASEN



WIKKEL DE ARMEN IN EEN HANDDOEK.

SUBLIME SKIN HORMON-AGING™ FACIAL
VOORBEREIDING

TRANQUILLITY WELKOMSTRITUEEL™

F

F

F

F

De therapeut staat naast de gast.

1 Verwarm 5 druppels Tranquillity™ blend op je vingertoppen 
en verwarm vervolgens je handen om het aroma in de lucht te 
verspreiden.
Leg een hand in de nek, terwijl de andere hand zachtjes over 
de neus strijkt. Stimuleer de gast om een ademhaling aan te 
houden van drie tellen inademen en vijf tellen uitademen.

2 Je handen komen samen op het hoofd en glijden langs de 
zijkant van het gelaat omlaag naar de schouders.
 

3 De vingers bewegen naast elkaar in de nek, met 3 x openende 
strijkbewegingen bij wervel C1, C3, en C7 (3x).  Sluit af met 
een strijkende beweging bij de sleutelbeenderen, 1 x.

4 Maak met één hand lichte kloppende bewegingen onder 
de sleutelbeenderen. Gebruik de toppen van je gestrekte 
vingers, heen en weer.  
Ga weer achter de gast staan.  

5 Druk de schouders gedurende 8 seconden zachtjes in de 
richting van de voeten.
 



6 (A)  Lichte glijdende bewegingen, vanaf de schouder richting 
de nek en maak de beweging af door het haar.

(B)   Herhaal greep 6A, maar eindig met intense druk met je 
duimen achter de oren.

(C) Draai het hoofd naar één kant. 
 

7 Lichte voorbereidende glijbewegingen van nek naar schouder. 
Draai het hoofd naar de andere kant en herhaal dezelfde 
stappen.

Diagonale stretching, houd 1 hand tegen het oor en 1 hand op 
de schouder en houd 8 seconden vast. Deze beweging hoeft 
maar 1x uitgevoerd te worden. 

8 Terug naar de basispositie – breng het hoofd weer naar het 
midden en sluit af met een lichte glijbeweging (zelfde als 6A).  

GA VERDER MET DE REINIGING EN BRENG VERVOLGENS 
DE  ESSENTIAL ACID PREPARATOR EN SUBLIME SKIN PEEL 
BOOSTER AAN.

TERWIJL DE SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER INWERKT OP HET 
GELAAT, GA JE VERDER MET DE ARMEN.



1
Lange glijbewegingen en compressies met ESSENTIAL 
ACID PREPARATOR tot de huid droog is.  

2 Behandel de drukpunten op beide handen tegelijk. Ieder 
drukpunt 5 seconden.  (Geïnspireerd op Koreaanse 
technieken om de rug te ontspannen).

3 Beweeg op en neer tussen de middenhandsbeentjes.

4
Breng SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER aan van de 
elleboog tot op de handen (beide zijden)  en wikkel er een 
handdoek omheen.

TERWIJL DE SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER INWERKT 
OP DE ARMEN, GA JE WEER TERUG NAAR HET 
GELAAT. BRENG DE SUBLIME SKIN DELICATE PEEL 
AAN EN MASSEER DE HOOFDHUID.

DRUKPUNTEN OP DE HOOFDHUID  : Raak aan- geef 
druk- laat los. 8 punten op 4 lijnen, begin met de duimen naast 
elkaar A gebruik dan de duimen afzonderlijk om de andere 
lijnen te volgen. Herhaal A, ditmaal met de duimen op elkaar. 
Kammende bewegingen door het haar voor een opwekkend 
effect!

VERWIJDER DE PEELING MET EEN KOUDE VOCHTIGE 
KOMPRES EN BRENG DAARNA ESSENTIAL NEUTRALIZER 
AAN OP ALLE BEHANDELZONES.
 
BRENG SUBLIME SKIN SERUM AAN OP HET GELAAT, HALS EN 
DECOLLETÉ EN GA VERDER MET DE VOLGENDE STAPPEN:

Lift en strek de nek en het gelaat en ga verder met zachte 
draaibewegingen. Draai het hoofd naar één zijde en leg de 
handdoek over het hoofd.



1 Knijp-lift bewegingen met twee handen van de kaaklijn naar de 
oren. (krachtig omgoog). 

2 Maak met 2 handen kleine voortdurende draaibewegingen en 
strekbewegingen langs de kaaklijn en de wangen. Zorg dat de 
hele zone behandeld wordt.

3
Met de handen op elkaar: milde strijkbewegingen met volledig 
handcontact in  de richting van de oren. 

Gebruik de handdoek om te liften en strijken. Draai het hoofd 
naar de andere zijde; herhaal alle bewegingen aan de andere 
kant.  

Draai het hoofd weer naar het midden en wikkel de handdoek als 
tulband om het hoofd. 

BRENG SUBLIME SKIN ACTIVE PEEL-OFF MASK AAN.   
(OPTIONEEL: NAAR WENS KUN JE NU OOK SUBLIME SKIN 
EYE CREAM EN PATCH AANBRENGEN).



(A)  VERWIJDER DE SUBLIME SKIN PEEL BOOSTER VAN DE ARMEN MET EEN KOUD, VOCHTIG 
KOMPRES.

(B)  BRENG ESSENTIAL NEUTRALIZER AAN MET DEZELFDE TECHNIEK DIE JE EERDER HEBT 
TOEGEPAST BIJ DE ESSENTIAL ACID PREPARATOR. 

(C) BRENG SUBLIME SKIN SERUM AAN OP DE BOVENARMEN.

1
INTENSE DRUK 
Afwisselend strijkingen van het midden van het decolleté 
naar buiten. Blijf onder de sleutelbeenderen.  Herhaal 3x aan 
weerskanten.

2
Maak een langzame V-beweging. Strek hierbij het borstbeen, 
de borstspieren en de schouders. Deze beweging hoeft maar 
1x uitgevoerd te worden. 

3
3 x roterende beweging over de schouders.

4 Omhelzing/drukbeweging van schouders naar ellebogen, 3 x.

TERWIJL HET MASKER INWERKT, GA JE TERUG NAAR HET LICHAAM EN DE ARMEN:



5 Knokkelmassages op de buitenkant van de armen.

6 “HET KIPPETJE”:  
Stimulerende kneepjes op de buitenzijde van de armen.

7 Lange glijbewegingen met volledig handcontact van elleboog 
naar schouder.  

8 Zachte, lange strijkbewegingen langs de zijkant van de hals 
omhoog, 3 x.
Leg een warme droge handdoek over de schouders en borst.



BRENG SUBLIME SKIN SERUM AAN OP DE ONDERARMEN. 
DE THERAPEUT STAAT NAAST EN VOOR DE GAST.

2 en 3 Lange glijbewegingen met afwisselende handen van de 
schouder naar de handen, 
3 x.

Druk met je handpalmen op de handen (op de rug van de 
hand, 5 seconden druk) en draai de handen vervolgens om 
zodat de handpalm naar boven ligt. 
 

1 Lange glijbewegingen met volledig handcontact van de 
schouder naar de handen, op beide armen tegelijk, 
3 x.
 

4 Langzame ontspannende strijkbewegingen met de duimen, 
omlaag langs de binnenkant van de onderarm. 
3 banen.

5 Lange strijkbeweging van schouder naar hand. 
Omvat de arm zone voor zone, tot aan de hand.
 



6 Draaiende bewegingen in de handpalm met vlakke vuist, 
daarna rollende beweging met de knokkels. 

BRENG SUBLIME SKIN OIL CREAM AAN OP DE HELE ARM. VERWIJDER HET MASKER VAN HET 
GELAAT EN MASSEER VERVOLGENS HET GELAAT MET DE SUBLIME SKIN OIL SERUM

1 Kleine openende bewegingen vanuit het midden naar de 
schouders, onder de sleutelbeenderen, 3 x. 
Lange glijbewegingen in dezelfde zone, 3 x.  
Statische draaibewegingen, 3 x.

2 Glijbewegingen met de duimen langs de zijkant van de hals 
omlaag, 3 x.  
Met platte vingertoppen glijden, onderlangs de kin en over de 
oren, 3 x.  
Statische draaibewegingen onder de oren, 3 x.
 

3 DERMAL PETRISSAGE: begin bij de kin en maak kneepjes 
met duim en wijsvinger van de buitenzijde van het gelaat naar 
het midden. Ga met een glijbeweging weer terug naar de 
buitenzijde. Herhaal deze beweging in het midden van het 
gelaat en vervolgens op de jukbeenderen. 
3 keer in iedere zone.

4 Maak achtjes op de slapen en glijd daarna via de hals naar 
onderkant van de hals.  
 

5 Ontspannende spiraalbeweging vanuit de nek tot onder het 
oor, 
3 x.

Draai het hoofd naar één kant en ondersteun het aan die zijde met een handdoek. 



8 Beweeg over de wangen, kauwspieren en kaken met de 
volgende Kobido-technieken:
« halve maan & swype
» tapotements
« rol & ren

9 Glijdende beweging, 
3 x. 
Plaats middelvinger en wijsvinger bij de slapen, en maak met de 
duim van de andere hand kleine drukbewegingen onder de ogen 
(zonnestralen).

7 Grote kriskras-bewegingen over de wangen met wijsvinger en 
middelvinger.

10 Glijd met afwisselende duimen onder de ogen naar de slaap en 
daarna rond en omhoog naar het voorhoofd.
 

 

11 Glijbewegingen met de volle hand onder en boven de kaak, 
3 x. 
Stimulerende bewegingen op de wangen, blijf onder de 
jukbeenderen.

6 Duw met de linkerhand de schouder naar beneden terwijl je 
met de rechterhand lichte stretchbewegingen maakt van het 
bovenste gedeelte van de hals naar de wangen. 
Laat aan het eind van de greep de schouder langzaam los.

DRAAI HET HOOFD NAAR DE ANDERE KANT, LEG DE HANDDOEK AAN DIE KANT EN HERHAAL 
STAP 1-10 AAN DE ANDERE KANT. DRAAI HET HOOFD DAARNA TERUG NAAR HET MIDDEN. 



14 Liftende bewegingen met alle vingers op de oogleden en over 
de wenkbrauwen.

15 Liftende kneepjes en glijbewegingen met de duimen en 
wijsvingers over de wenkbrauwen, 
3 x. 
Grote strijkbewegingen met alle vingers over het gebied naast de 
ogen.

13 Glijd van de buitenzijde van de neus naar de brug van de neus. 
Maak met de wijsvingers intense liftende bewegingen onder de 
binnenrand van de oogkas en maak dan een open glijdende 
beweging over de wenkbrauwen.

16 Grote kriskras-bewegingen vanuit het midden van het 
voorhoofd naar de haargrens. 

17 Duimen in horizontale positie en met strijkbewegingen van de 
wenkbrauwen tot de haargrens.  

12 Knijpende beweging langs de lippen, van buiten naar binnen. 
Vermijd de cupidoboog. 
Geef daarna een stretch naar buiten met de duim en 
middelvinger. Werk gelijktijdig. 
Herhaal 3x.

18 A –  Afwisselend omhoog en omlaag bewegingen met duimen 
in verticale positie, om het hele voorhoofd mee te nemen. 

B –  Glijd vervolgens met platte vingers van het midden van het 
voorhoofd richting de slapen.



BRENG SUBLIME SKIN OIL CREAM AAN.

1 Drainage – duimen in verticale positie:  Van het midden van 
het voorhoofd richting de slapen, herhaal 3x. Onder de ogen 
richting de oren, herhaal 3x. 
Onder de lippen langs de kaak richting het oor, herhaal 3x.  

2 SLUITEN VAN DE ENERGIE
LICHTE DRUK
GROTE RUIT: Duimen op het voorhoofd en middelvingers 
op de kin, glijd naar buiten richting de oren met lichte druk. 
Herhaal 3x.

AFSLUITING – GEBRUIK EVENTUEEL DE REMEDY TONER OM DE GAST TE ONTWAKEN,  
HELP DE GAST OM WEER RECHTOP TE GAAN ZITTEN.

1 Lange glijbewegingen vanuit de nek naar de schouders. 
Ontspannen kneepjes in strijkende bewegingen rond het 
achterhoofd en daarna over de hele nek.
 

2 Petrissage-bewegingen met de duimen in nek, op de schouders 
en de monnikskapspier.  
Lange afsluitende strijkbewegingen over nek, monnikskapspier, 
schouders en omlaag naar de rest van de rug. 



FACE EXPRESS 
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ACTIVE PURENESS

EXPRESS

AFSLUITING

Een zuiverende en herbalancerende behandeling voor de onzuivere en vette huid. 
De behandeling wordt gekenmerkt door de toepassing van een masker dat rijk is aan 
groene en witte klei, wat de overproductie van talg tegengaat en de huid helpt een 
zuivere en matte uitstraling te geven. 

Voor de onzuivere, vette en acnegevoelige huid.

Herbalanceert de talgklier
Geeft de huid onmiddellijke helderheid 
Egaliseert
Matteert

30 minuten

ACTIVE PURENESS GEL
ACTIVE PURENESS TONER
ESSENTIAL SCRUB
ACTIVE PURENESS PREP MASK
ACTIVE PURENESS MASK
HYDRAMEMORY CREAM GEL

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL en FACE TOWELS

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITY™ WELKOMSTRITUEEL.
2.  Reinig het gelaat, de hals en het decolleté met de ACTIVE PURENESS 

CLEANSING GEL, en masseer in. Verwijder het vervolgens met een lauwwarme 
kompres. 

3.  Ga verder met de HUIDANALYSE. 
4.  Breng de ACTIVE PURENESS TONER aan met een wattenschijfje. 
5. Breng de ESSENTIAL SCRUB masserend aan en verwijder deze vervolgens met 

een warme kompres. 
6.  Breng met een kwast een laag van het ACTIVE PURENESS PREP MASKER aan. 

Laat dit 10 minuten inwerken. Verwijder vervolgens met een warme kompres. 
7.  Breng de ACTIVE PURENESS TONER aan met een wattenschijfje om de reiniging 

af te sluiten.
8.  Breng het ACTIVE PURENESS MASKER aan. Laat 10 minuten inwerken. Geef 

tijdens de inwerktijd van het masker de DETOX TOUCH MASSAGE. Vervolgens 
verwijderen met een warme kompres.

9.  Verfris het gelaat door de ACTIVE PURENESS TONER aan te brengen met een 
wattenschijfje.

10. Sluit de behandeling af met het aanbrengen van de HYDRAMEMORY CREAM 
GEL.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.



Een diep hydraterende behandeling, die resulteert in een optimale hydratatie en een 
blijvend jeugdige uitstraling. Maakt de huid zijdezacht en compact en gaat uitdroging en 
vroegtijdige huidveroudering tegen. 

Voor alle huidcondities, met name de gedehydrateerde huid.

Diepe en directe hydratatie van de huid.
Zorgt dat de huid elastisch en soepel aanvoelt.
Gaat vroegtijdige huidveroudering tegen.

30 minuten

De behandeling is rijk aan hyaluronzuur, daardoor wordt er geadviseerd om niet te veel 
product aan te brengen, vooral niet bij jonge huidcondities. Als er restjes achterblijven na 
voltooiing van het masker dan komt dit vanwege de hoge concentratie aan hyaluronzuur, 
dit betekent dat de huid zijn absorptiemaximum heeft bereikt.

TRANQUILLITYTM BLEND
[ ] CLEANSER – TONER – EXFOLIATOR
HYDRAMEMORY BIPHASIC MASK 
HYDRAMEMORY SERUM
HYDRAMEMORY CREAM-GEL

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL en FACE TOWELS 

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL 

2.  Reinig, tonifieer en scrub het gelaat, de hals en decolleté met de producten die 
geschikt zijn voor desbetreffende huidconditie. Ga verder met de HUIDANALYSE.

3.  Meng de base 1 en 2 van het HYDRAMEMORY BIPHASIC MASK. Meng tot er 
een homogeen mengsel ontstaat. 

 Breng 1/3 deel aan op het gelaat, hals en decolleté en laat 5 minuten inwerken. 
  Breng het 2e deel aan en masseer 5 minuten met de juiste techniek middels de 

brush massage. 
  Breng het laatste deel aan en masseer in met je handen tot het volledig 

geabsorbeerd is. 
4. Verwijder het masker met een kompres.
5.  Breng de TONER aan op wattenschijfjes en zorg ervoor dat het masker goed 

verwijderd is.
6. Breng het HYDRAMEMORY SERUM aan op het gelaat en de hals. 

7.  Breng de HYDRAMEMORY CREAM GEL aan op het gelaat, de hals en decolleté 
en masseer totdat het volledig is opgenomen in de huid. 

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

DOEL VAN DE 
BEHANDELING
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BODY CORE 
PROCEDURE





DOEL

TRANQUILLITYTM WELCOME RITUAL

Een moment van persoonlijk contact tussen de gast en de therapeut. De mogelijkheid 
om een connectie met de gast aan te gaan. De TRANQUILLITYTM BLEND is de 
‘magie’ van deze verbintenis. De geur verspreidt zich in de lucht. Dit creëert een gevoel 
van een warm welkom en welbevinden en stimuleert de therapeut die deze speciale 
geur verspreidt om haar aandacht te richten op haar gast. De gedachten verdwijnen 
langzaam. Dit is de unieke start van elke behandeling. Spierspanningen nemen af en het 
lichaam is klaar om de actieve ingrediënten van de producten op te nemen. Bewegingen 
met lichte druk stimuleren een diepe, constante adem, wat de afgifte van negatieve 
gedachten stimuleert en de geest kalmeert.

Wij brengen een boodschap over, niet uit... dit betekent dat we de ontvanger geven wat 
wij van binnen voelen! We moeten ons best doen om sterk, stabiel, geaard en open te 
zijn, waardoor onze energie vrij kan stromen door het lichaam. Een omarmd gevoel, de 
zorg en de liefdevolle aanraking met onze handen en onderarmen. Onze huid is een 
boodschapper... een verbinding, een receptor die alles in onze omgeving opneemt. Alles 
wat we voelen door middel van aanraking, geeft een boodschap naar onze hersenen en 
onze emoties... elke aanraking heeft een betekenis en een effect. 

TOUCH IS POWERFUL! IT IS A LIVING,  
BREATHING COMMUNICATION AND INTERACTION.

1. Verwarm 2-3 druppels van de TRANQUILLITYTM BLEND in de handen. De 
therapeut inhaleert de geur van de blend.

2. Vraag de gast 3 keer diep adem te halen. De therapeut observeert de ademhaling. 
3. Effleurage om en om over de wervelkolom, van heiligbeen richting de nek – de 

effleurages zijn stevig en worden steeds lichter. Uiteindelijk voelt het net alsof er een 
veertje over de rug beweegt.

4. Druk stevig met beide handen aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van 
de schouder. Ga vervolgens iets naar de zijkant en geef opnieuw druk. Ga steeds 
verder via de zijkant naar beneden, hoogte van het hart, de zonnevlecht en het 
heiligbeen.

5. Dek de rug toe en ga verder met olifantstapjes via de buitenkant van de heup richting 
de knieën. Geef zachte pompbewegingen in de knieholtes zonder los te laten en loop 
verder over de benen richting de voeten. Eindig daar met een contact.

BELEVENIS

STAPPEN

BODY





BODY CORE 
PROTOCOLS



Een uniek peelend lichaamsritueel, waarin oude tradities van de oosterse, mediterrane, 
Indische en Arabische culturen terug komen. 

Geschikt voor iedere huidconditie.

De huid is zacht, gevoed en gehydrateerd. 
Het geeft een totale relaxatie en gevoel van wellbeing.

45 minuten

Vermijd etherische oliën tijdens de zwangerschap

ESSENTIAL SCRUB
AROMASOUL ORIENTAL/MEDITERRANEAN/INDIAN/ARABIAN BLEND
AROMASOUL NOURISHING CREAM BASE
AROMASOUL VOLCANIC SCRUB
AROMASOUL NOURISHING MASSAGE OIL
ESSENTIAL MILK
ESSENTIAL TONER
ESSENTIAL SCRUB
HYDRAMEMORY CREAM-GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
• Laat de gast kennismaken met 1 van de 4 blends.
•  Meng 5 gram van de ESSENTIAL SCRUB met 50 ml AROMASOUL CREAM 

BASE. 
• Zet de juiste muziek op.
•  Meng 15 druppels van de AROMSOUL BLEND met 15 ml van de AROMASOUL 

NOURISHING MASSAGE OIL.

Start de behandeling met het AROMASOUL WELKOMSTRITUEEL.

Bereid de huid voor op basis van de [comfortzone] gezichtsvoorbereiding met behulp 
van de ESSENTIAL producten.
Bereid de producten voor op het exfoliatieritueel door ongeveer 25g - 50g 
AROMASOUL CREAM BASE (gelijk aan 1 tot 2 ritual spoons) te mengen met 5g 
AROMASOUL VOLCANIC SCRUB. Gebruik de middelgrote ritual kom om de 
producten goed te mengen en een homogeen product te verkrijgen. Voor grotere 
gasten, of voor bijzonder resistente huiden, verhoog de hoeveelheid crème en/of de 
scrub.
Masseer het product met de juiste technieken gedurende ongeveer 25 minuten in 
de huid. Als de gast de behandeling te intens vindt, gebruik dan een lichtere druk en 
masseer korter. Verwijder de resten met warme kompressen of begeleid de klant naar 
een douche.
 
Sluit de behandeling af met de gemixte AROMASOUL BLEND en de NOURISHING 
MASSAGE OIL.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

RITUAL SCRUB
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CONTRA INDICATIES

AROMASOUL 
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BODY STRATEGIST

AFSLUITING

FIRMING MASK

Een verstevigende behandeling welke de elasticiteit verbetert en het vochtgehalte 
herstelt, waardoor het zacht en compact aanvoelt.

Voor iedereen! Een cocooning welke de zintuigen prikkelt. Ideaal voor huidcondities die 
droog en uitgeput zijn. Tevens te adviseren als een aftersun behandeling. Aanbevolen 
tijdens zwangerschap.

Verbetert hydratatie en de elasticiteit. 
De huid is gevoed en compact. 
Een gevoel van bescherming en vernieuwing.

60 minuten

Geen

TRANQUILLITYTM BLEND 
BODY STRATEGIST SCRUB
BODY STRATEGIST BODY MASK 
BODY STRATEGIST OIL
BODYSTRATEGIST D-AGE MASSAGE CREAM

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
 *   Meng gelijke hoeveelheden van het BODY STRATEGIST BODY MASK BASE 1 en 

BASE 2 in een kom en plaats deze in de hot caby.
 *   50 ml van elk product maakt een oplossing van 100 ml, wat voldoende is voor een 

volledige lichaamsbehandeling. 
* *  Voor zwangere vrouwen of meer robuuste gasten, voeg gelijke porties van elk 

product toe.

1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2. Breng de BODY STRATEGIST SCRUB aan op het gehele lichaam en verwijder met 

een droge handdoek.
3. Breng de warme BODY STRATEGIST BODY MASK aan op het gehele lichaam, 

wikkel het lichaam in een plastic folie en dek de gast warm toe.
4. Laat het 20 minuten inwerken. Masseer de hoofdhuid tijdens de inwerktijd.
5. Verwijder de body mask en laat de gast afdouchen of verwijder met kompressen.
 6. Breng de BODY STRATEGIST OIL plaatselijk aan op de buste, buik, heupen, 

bovenarmen en decolleté en breng vervolgens de BODYSTRATEGIST D-AGE 
MASSAGE CREAM aan.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

CONTRA INDICATIES



Een intensieve behandeling met thermaal water van Bagni di Pisa met een ontgiftende 
werking alsmede een anti-cellulite werking. De mix van etherische oliën stimuleert een 
diepe reiniging, terwijl de Fucus en Laminaria algen een afslankende werking hebben.

Huidcondities welke gepaard gaan met cellulite.

Verbetert de uitstraling van cellulite
Stimuleert vetverbranding
Draineert

60 minuten

Zwangerschap en schildklieraandoeningen.

TRANQUILLITYTM BLEND
BODY STRATEGIST PEELING
BODY STRATEGIST BAGNI DI PISA MUD
BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM
BODY STRATEGIST GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2. Breng de BODY STRATEGIST PEELING aan op de te behandelen lichaamsdelen 

en laat het product absorberen.
3.  Breng 25 ml van de BODY STRATEGIST BAGNI DI PISA MUD aan en masseer 

deze 10 minuten in. (Indien gewenst kan de mud opgewarmd worden in de hot 
caby. Om de kwaliteit van de etherische oliën te behouden, mag de mud niet te heet 
worden)

4. Wikkel het lichaam in een plastic folie en laat de mud nog 10 minuten inwerken. 
Masseer de hoofdhuid of de handen tijdens de inwerktijd.

5. Verwijder de mud, laat de gast afdouchen of verwijder met kompressen.
6. Breng 10 ml van de BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM aan en masseer in 

middels de juiste massagetechnieken.
7. Sluit de behandeling af met 5 ml van de BODY STRATEGIST GEL.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

BAGNI DI PISA THERMAL MUD
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BODY STRATEGIST



Intensief remodellerende behandeling bestaande uit drie fasen. De eerste fase stimuleert 
de microcirculatie dankzij de thermogene werking, gevolgd door een krachtige 
lipolytische massage fase. De behandeling wordt afgerond met een revitaliserende en 
verstevigende derde fase. Een ‘shockbehandeling’ met een remodellerend effect dat al 
na slechts één behandeling zichtbaar is. 

Bij cellulite, in het bijzonder plaatselijke adipeuze cellulite en een trage microcirculatie.  

Reactiveert en verbetert de microcirculatie
Stimuleert de lipolyse en geeft het lichaam opnieuw vorm
Biedt verlichting bij zware en vermoeide benen en verfrist

75 minuten

Zwangerschap en fragiele haarvaten. 

TRANQUILLITY™ BLEND
BODY STRATEGIST MASSAGE OIL
BODY STRATEGIST WARM BOOSTER
BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM
BODY STRATEGIST OIL BLEND
BODY STRATEGIST GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE 

Breng de BODY STRATEGIST WARM BOOSTER aan met een kwast om direct 
contact met de huid te voorkomen. Was bij contact met de huid de handen onmiddellijk 
met koud water. Vertel de gast dat elke persoon de warmte anders ervaart, maar dat 
deze thermogene werking de behandeling effectiever maakt. Adviseer gasten met een 
gevoelige huid of bij het optreden van bijwerkingen om een koude douche te nemen. 
Als de gast voorafgaand aan de behandeling een warm bad of een warme douche heeft 
genomen, kan de
warmte van het thermogene masker intenser aanvoelen.

Leg twee plastic lakens op de behandeltafel en zorg dat ze elkaar een klein beetje 
overlappen. Laat een zwachtel weken in een oplossing van 100 ml water en 40 ml 
BODY STRATEGIST OIL BLEND. Laat de zwachtel in de oplossing liggen totdat deze 
moet worden gebruikt. 

BODY STRATEGIST 3-in-1 TREATMENT
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BODY STRATEGIST

VOORZORGEN

VOORBEREIDING



AFSLUITING

BEHANDELSTAPPEN

1.  Begin de behandeling met het TRANQUILLITY™-WELKOMSTRITUEEL (de 
klant ligt op haar rug). Bij deze behandeling is het vanwege de intensiteit van het 
thermogene masker niet noodzakelijk om DE HUID VOOR TE BEREIDEN. Het 
gebruik van een scrub of chemische peeling wordt afgeraden.

2.  Masseer één been met BODY STRATEGIST MASSAGE OIL en zorg dat het 
hele been inclusief de bilspier wordt behandeld. Breng vervolgens de BODY 
STRATEGIST WARM BOOSTER aan met de technische kwast en wikkel het plastic 
laken om het been. Herhaal dit proces voor het andere been.

3 Masseer de buik met BODY STRATEGIST MASSAGE OIL, breng de BODY 
STRATEGIST WARM BOOSTER aan en wikkel ook hier een plastic laken omheen.

4 Vouw het plastic laken rond het eerste been open en verwijder het product met een 
koude, vochtige handdoek. Dep de huid droog en dek het been af met een droge 
handdoek. Doe hetzelfde voor het andere been.

5.  Trek het eerste plastic laken voorzichtig onder de klant uit. Laat de BODY 
STRATEGIST WARM BOOSTER op de buik nog even zitten. Help de klant om 
op haar buik te gaan liggen. Masseer de achterkant van de benen en de bilspieren 
volgens de stappen van de tweede massagefase. Gebruik hiervoor BODY 
STRATEGIST MASSAGE CREAM.

6.  Vraag de klant zich weer om te draaien en vouw de zijkanten van het plastic laken 
naar binnen zodat de klant op het schone deel kan gaan liggen. Verwijder de BODY 
STRATEGIST WARM BOOSTER met een koude, vochtige handdoek van de buik. 

7.  Masseer nu de voorkant van de benen en de buik volgens de stappen van de tweede 
massagefase. Gebruik hiervoor BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM.

8.  Neem de zwachtel uit de oplossing, wring hem uit en wikkel de zwachtel om de 
benen. Werk hierbij als volgt: begin bij de voet van het eerste been en werk omhoog. 
Wikkel de zwachtel om de heupen en wikkel vervolgens het tweede been in tot aan 
de voet. (Leg eventueel een droge handdoek op de buik onder de zwachtel om de 
buik warm te houden.) Laat 15 minuten inwerken.

9.  Wikkel in plastic en voer nu de specifieke voetmassage uit.
10.  Verwijder het plastic laken en de zwachtel en masseer eventuele productresten in de 

huid. 
11.  Breng tot slot een klein beetje BODY STRATEGIST GEL aan. Masseer met 

omhoogstrijkende bewegingen tot de gel volledig is opgenomen.

Bied de klant een kop matchathee of een verjongend sapje aan. Geef de gast de 
ingevulde Your Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik. 



DOEL Intensief remineraliserende, remodellerende en verstevigende behandeling met een innovatief 
lichaamsmasker van gele klei uit Brazilië en planktonextract. De werkzaamheid wordt versterkt 
door een exclusieve massage, waarbij Tui Na technieken gebruikt worden. Ideaal om te 
combineren met een fitnessprogramma of om op te nemen in een anti-cellulite en verstevigend 
programma. 

Voor mensen die sporten en de remodellerende effecten willen versterken en tegelijkertijd 
de cooling down, het afvoeren van afvalstoffen, het versterken van de spieren en de balans 
willen bevorderen. Het is ook ideaal als afsluitende behandeling in een cyclus van anti-
cellulitebehandelingen.

Remodellerend en verstevigend
Vermindert spierspanning en remineraliseert
Stimuleert de weefsels en voorziet ze van zuurstof

50 min.

TRANQUILLITY™ BLEND
BODY STRATEGIST PEELING
BODY ACTIVE MASSAGE MASK
BODY STRATEGIST MASSAGE OIL
BODY STRATEGIST D-AGE CREAM

Gebruik deze producten niet tijdens de zwangerschap vanwege de etherische oliën

BEHANDELSTAPPEN

1. Start de behandeling met het TRANQUILLITY™ WELKOMSTRITUEEL
2. Breng BODY STRATEGIST PEELING aan op het gehele lichaam en wacht tot het 

volledig geabsorbeerd is.
3. Breng een dunne, gelijkmatige laag van het BODY ACTIVE MASSAGE MASK aan 

op de benen, armen en buik. Wikkel in plastic folie en houd het lichaam bedekt om de 
penetratie van het product te bevorderen.

4. Laat het ongeveer 10 minuten intrekken. Masseer ondertussen de nek. Open het plastic 
folie en masseer nog eens 10 minuten, de stappen volgend die beschreven zijn in het 
BODY ACTIVE massagedossier. Verwijder alle productresten met een vochtige, warme 
handdoek. Vraag de gast zich om te draaien en herhaal deze reeks aan de andere kant.

5. Breng 5 ml BODY STRATEGIST MASSAGE OIL aan op alle behandelde gebieden, en 
masseer vervolgens met de juiste massagetechnieken 15 minuten aan iedere zijde.

6. Sluit af door 5 ml BODY STRATEGIST D-AGE CREAM aan te brengen op de benen, 
en masseer dit in met opwaartse bewegingen tot het volledig geabsorbeerd is.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de prescription card mee met 
de geselecteerde producten voor thuisgebruik. 
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GROTTA GIUSTI SPA MUD

Een spierverwarmende, remineraliserende en zuiverende lichaamspakking. Diep 
reinigende modder voor het lichaam en een verwarmende, therapeutische behandeling 
voor spieren en gewrichten. Het stimuleert de energiestroom en geeft een gevoel van 
ontspanning, comfort en vitaliteit.

Voor iedereen die een gevoel van diepe vernieuwing en zuivering nodig heeft, dankzij 
de remineraliserende werking. De huid is verstevigd en compact. De therapeutische 
aspecten van het thermale water helpen om pijn en pijn geassocieerd met 
gewrichtsproblemen en spierspanning te verlichten. Geschikt tijdens de zwangerschap.

Meer energie.
Het lichaam is van binnen en buiten gereinigd.
Pijnbestrijding voor gespannen, vermoeide spieren en voor gevoelige, pijnlijke 
gewrichten.

60 minuten

Geen, breng de mud tijdens de zwangerschap koud aan in plaats van warm!

TRANQUILLITYTM BLEND
BODY STRATEGIST SCRUB
BODY STRATEGIST GROTTA GIUSTI MUD
BODY STRATEGIST OIL
AROMASOUL CREAM BASE
NATURAL REMEDIES ARNICA

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
* Bereid de benodigde hoeveelheid GROTTA GIUSTI MUD voor in een bowl en plaats 

in de hot caby.
* 100ml = voor plaatselijke behandeling 
* 200ml = voor een volledige lichaamsbehandeling 
* plus 200ml = voor grotere, robuustere gasten

1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2. Breng de BODY STRATEGIST SCRUB aan op het gehele lichaam en verwijder 

met droge handdoeken.
3. Breng de warme GROTTA GIUSTI MUD plaatselijk of algeheel aan op het lichaam 

en wikkel het lichaam in plastic. (Een thermische deken kan worden gebruikt voor 
meer effectiviteit en een aangenaam gevoel.)

4. Laat de mud 20 minuten inwerken. Masseer de hoofdhuid tijdens de inwerktijd.
5. Verwijder de mud, laat de gast afdouchen of verwijder met warme handdoeken.
6. Sluit de behandeling (plaatselijk) af met de BODY STRATEGIST OIL op buste, buik, 

heupen, bovenarmen en decolleté en breng vervolgens een kleine hoeveelheid 
AROMASOUL CREAM BASE aan. * Indien gewenst, kan NATURAL REMEDIES 
ARNICA crème plaatselijk aangebracht worden op de gebieden die daar behoefte 
aan hebben. Vermijden tijdens de zwangerschap.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your Beauty Guide 
mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

CONTRA INDICATIES



DUUR

Een intensieve behandeling op basis van etherische oliën om cellulitis die veroorzaakt is 
door een verzwakking van de microcirculatie en stagnatie van vocht te bestrijden. Geeft 
een onmiddellijke verlichting aan de benen.

Huidcondities die gepaard gaan met cellulite. Te adviseren als eerste behandeling in een kuur.

Verbetert de microcirculatie
Vermindert opgezwollen benen
Stimuleert vetverbranding 

60 minuten

Zwangerschap

OPTIE: MET BANDAGES
TRANQUILLITYTM BLEND
BODY STRATEGIST PEELING
BODY STRATEGIST OIL BLEND 
BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM
BODY STRATEGIST GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2.  Breng de BODY STRATEGIST PEELING aan op de te behandelen lichaamsdelen 

en laat het product absorberen.
3.  Bereiding van de bandages: 
  meng 30 ml van de BODY STRATEGIST OIL BLEND met 100 ml water in een 

bowl en dompel de bandages in de bowl. Haal de bandages uit de bowl, knijp ze uit 
en wikkel ze rondom het been van de enkel richting de lies, neem eventueel de buik 
mee. Wikkel het lichaam in een plastic folie. Gebruik tijdens de koudere seizoenen 
20 ml van de BODY STRATEGIST OIL BLEND in plaats van 30 ml.

4.  Laat 15-20 minuten inwerken en masseer de hoofdhuid of de handen tijdens de 
inwerktijd. Verwijder de bandages en dep de huid droog.

5.  Breng 10 ml van de BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM aan en masseer in 
middels de juiste massagetechnieken.

6. Sluit de behandeling af met 5 ml van de BODY STRATEGIST GEL.

AROMATHERAPY WRAP

DOEL

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

CONTRA INDICATIES

BODY STRATEGIST



OPTIE: ZONDER BANDAGES
TRANQUILLITYTM BLEND 
BODY STRATEGIST PEELING
BODY STRATEGIST MASK BASE 1 + BASE 2
BODY STRATEGIST OIL BLEND
BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM
BODY STRATEGIST GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2.  Breng de BODY STRATEGIST PEELING aan op de te behandelen lichaamsdelen 

en laat het product absorberen.
3.  Meng de BODY STRATEGIST MASK (25ml base 1+ 25ml base 2) met 30ml 

BODY STRATEGIST OIL BLEND en mix tot een geltextuur ontstaat. Breng het 
product aan op de te behandelen lichaamsdelen en wikkel in een plastic folie. 

4.  Laat de pakking 20 minuten inwerken en masseer de hoofdhuid of de handen tijdens 
de inwerktijd. Verwijder de pakking en laat de gast afdouchen of verwijder met 
kompressen.

5.  Breng 10 ml van de BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM aan en masseer in 
middels de juiste massagetechnieken.

6.  Sluit de behandeling af met 5 ml van de BODY STRATEGIST GEL.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

AFSLUITING



Een behandeling op basis van alginaten en laminaria algen. Stimuleert vetafbraak en 
remineraliseert en hydrateert het weefsel, waardoor het lichaam wordt geremodelleerd.

Huidcondities welke gepaard gaan met cellulite.

Stimuleert vetverbranding
Verbetert de microcirculatie 
Verstevigt het weefsel

60 minuten

Zwangerschap en schildklieraandoeningen.

TRANQUILLITYTM BLEND
BODY STRATEGIST PEELING
BODY STRATEGIST PEEL-OFF MASK
BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM
BODY STRATEGIST GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
Verwarm, in de winter of wanneer gasten het snel koud hebben, het massagebed. 
1.  Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.
2.  Breng de BODY STRATEGIST PEELING aan op de te behandelen lichaamsdelen 

en laat het product absorberen.
3.  Meng 75 gr van de BODY STRATEGIST PEEL-OFF met 250 ml warm water. 

Meng tot het een homogene crème wordt en breng aan op de achterkant van de 
dijen en billen. Meng nogmaals 75 gr van de BODY STRATEGIST PEEL-OFF met 
250 ml warm water voor de voorkant. Vraag of de gast zich om wil draaien en breng 
het product aan op de voorzijde van de bovenbenen. Wikkel het lichaam in een 
plastic folie.

4.  Laat de pakking 20 minuten inwerken en masseer de hoofdhuid of de handen tijdens 
de inwerktijd. Verwijder de pakking van onder naar boven en verwijder eventuele 
resten met kompressen.

5.  Breng 10 ml van de BODY STRATEGIST MASSAGE CREAM aan en masseer in 
middels de juiste massagetechnieken.

6. Sluit de behandeling af met 5 ml van de BODY STRATEGIST GEL

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

ALGAE PEEL-OFF

DOEL

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

CONTRA INDICATIES

AFSLUITING

BODY STRATEGIST





CORE RITUAL 
PROTOCOLS



Een innovatieve massage welke gebaseerd is op drie verschillende sensorische 
zintuigen. Deze behandeling zorgt voor diepe ontspanning, een betere slaap en sneller 
herstel van een jetlag.
De synergie van een unieke samenstelling van etherische oliën, de TRANQUILLITYTM 
Sound en Ayurvedische en Indonesische massagetechnieken en het gebruik van zachte 
borstels brengen lichaam en geest op kalme wijze in een rustige, vredige toestand.
 
Aanbevolen voor mensen met stress, die zich niet kunnen ontspannen en 
slaapproblemen hebben..
 
Mentale kalmte en een gevoel van absolute ontspanning.
Bevordert rust en een diepe slaap.
Gehydrateerde en zijdezachte huid.
 
60 minuten
 
Vermijden tijdens zwangerschap en borstvoeding vanwege het gebruik van etherische 
oliën.
 
TRANQUILLITYTM SOUND
TRANQUILLITYTM BLEND
TRANQUILLITYTM OIL
TRANQUILLITYTM BODY CREAM

TRANQUILLITYTM BRUSH, SPOON EN OIL HEATER

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

 
BEHANDELSTAPPEN
Volg de aanwijzingen in het TRANQUILLITYTM PRO-SLEEP MASSAGE-dossier
 
Bied een kopje kruidenthee of een vitaminerijk sapje aan. Geef de gast de ingevulde 
Your Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

PRO-SLEEP MASSAGE

DOEL

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

TRANQUILLITYTM

AFSLUITING

WAARSCHUWING
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GELAAT

TRANQUILLITYTM welkomstritueel: 3 druppels en 3 ademhalingen. 
• plaats 1 hand op het voorhoofd en de andere hand op het decolleté
• maak contact op de tempels

1 Plaats 1 hand op het voorhoofd en de andere onder de kin. 
Maak 3 drukkende bewegingen onder de onderlip en glijd 
naar buiten.
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1

2 Wissel je handen en geef met de duim van de onderste hand 
druk op de bovenlip. Glijd naar buiten.

3 Voorhoofd-ogen-kin: verwarm je handen. Plaats de 
handpalmen vervolgens stevig op het voorhoofd met de 
vingers over elkaar en geef stevige druk met de handpalmen. 
Houd dit 3 seconden vast en glijd naar buiten. Herhaal dit op 
de ogen en de kin.

3 Maak een kommetje van je handen en plaats deze over de 
oren. Geef 3 keer een statische rotatie (omhoog) maak 
vervolgens glijdende bewegingen over de zijkant van het 
gelaat en maak af door het haar. Bedek de ogen met een 
warm kompres.



  
BUIK

Maak lange strijkbewegingen met de kwasten.

1

Houd de kwasten parallel 
naast elkaar en maak lange 
verticale strijkbewegingen 
over het torso richting de 
heupen.

  

2

Maak lange horizontale 
strijkbewegingen over 
de sleutelbeenderen en 
vervolgens over de buik. 
Dek de gast toe met een 
warme handdoek.

Maak met 1 of 2 handen 
rotaties over de handdoek.

  

3



VOORKANT LICHAAM

1 Verwijder de handdoek.
1. Maak lange strijkbewegingen, waarbij de ene hand 
de ander volgt, van de schouder richting de hand, 
herhaal 3x.
2. Maak met de vingertoppen lichte, zachte 
strijkbewegingen van de schouder richting de hand, 
herhaal 3x. 
3. Geef met de duimen op elkaar, drukpunten op het 
midden van de pols, 
3 keer. 
Druk 3 keer met de hand op het bed om te 
stabiliseren.
Dek de arm af met een handdoek en herhaal aan de 
andere kant.

2 Verwijder de handdoek.
1. Maak lange strijkbewegingen, waarbij de ene hand 
de ander volgt, van de heup richting de enkel, 
herhaal 3x. 
2. Maak met de vingertoppen lichte, zachte 
strijkbewegingen van de heup richting de enkel, 
herhaal 3x.
3. Dek het been af en ga verder op de voet:  
geef 3 drukpunten en 3 strijkbewegingen. 
Dek het been af met een handdoek en herhaal aan 
de andere kant.



TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE

5

BACK OF BODY

2.A.  Stretching movements with forearms from the center of 
the back out towards the armpits and hips x 3.

2.A 2.B

2.B.  Pushing  movements over the lumbar area  hand on 
top of hand covering each area 3 times, transition with a 
complete circle.

Repeat  steps 2 & 3 on other side.4

4. Alternating strokes from sacrum to neck to finish.
Place a warm dry towel onto the back and carry out compressing movements down the sides of the towel to hold the heat in.  
Then cover the back with big towel.  

3.A.  Pushes under the scapula, over the ribs x 3 
- small pushes from the spine to the scapula, x 3
- pushes above the scapula x 3
 

3.B. Long stretching half circle x 3. 

3.A 3.B

Houd de kwasten parallel en maak strijk-
bewegingen over de gehele rug van de schouders 
richting de heup. 
Ga 3x over de ruggengraat heen, maak 
vervolgens strijkbeweging aan één zijde van de rug 
en keer terug naar de ruggengraat. 
Maak dan een strijkbeweging over de ruggengraat 
en herhaal dit aan de andere zijde van de rug.

ACHTERKANT LICHAAM

TRANQUILLITYTM welkomstritueel: 3 druppels en 3 ademhalingen.
• Eén hand is zo gepositioneerd dat de gast de geur kan inhaleren, de andere hand rust op het 

hoofd en houdt het ritme van de muziek aan.
• Maak lang strijkbewegingen met de kwasten.

1a

Maak opende strijkbewegingen gelijktijdig aan 
beide zijden van de ruggengraat naar buiten toe, 
van de schouders richting de heup. 

1b

Maak met de onderarmen stretchende 
bewegingen vanuit het midden van de rug naar 
buiten toe. 
Herhaal 3x.

2a



TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE

5

BACK OF BODY

2.A.  Stretching movements with forearms from the center of 
the back out towards the armpits and hips x 3.

2.A 2.B

2.B.  Pushing  movements over the lumbar area  hand on 
top of hand covering each area 3 times, transition with a 
complete circle.

Repeat  steps 2 & 3 on other side.4

4. Alternating strokes from sacrum to neck to finish.
Place a warm dry towel onto the back and carry out compressing movements down the sides of the towel to hold the heat in.  
Then cover the back with big towel.  

3.A.  Pushes under the scapula, over the ribs x 3 
- small pushes from the spine to the scapula, x 3
- pushes above the scapula x 3
 

3.B. Long stretching half circle x 3. 

3.A 3.B

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE

5

BACK OF BODY

2.A.  Stretching movements with forearms from the center of 
the back out towards the armpits and hips x 3.

2.A 2.B

2.B.  Pushing  movements over the lumbar area  hand on 
top of hand covering each area 3 times, transition with a 
complete circle.

Repeat  steps 2 & 3 on other side.4

4. Alternating strokes from sacrum to neck to finish.
Place a warm dry towel onto the back and carry out compressing movements down the sides of the towel to hold the heat in.  
Then cover the back with big towel.  

3.A.  Pushes under the scapula, over the ribs x 3 
- small pushes from the spine to the scapula, x 3
- pushes above the scapula x 3
 

3.B. Long stretching half circle x 3. 

3.A 3.B

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE

5

BACK OF BODY

2.A.  Stretching movements with forearms from the center of 
the back out towards the armpits and hips x 3.

2.A 2.B

2.B.  Pushing  movements over the lumbar area  hand on 
top of hand covering each area 3 times, transition with a 
complete circle.

Repeat  steps 2 & 3 on other side.4

4. Alternating strokes from sacrum to neck to finish.
Place a warm dry towel onto the back and carry out compressing movements down the sides of the towel to hold the heat in.  
Then cover the back with big towel.  

3.A.  Pushes under the scapula, over the ribs x 3 
- small pushes from the spine to the scapula, x 3
- pushes above the scapula x 3
 

3.B. Long stretching half circle x 3. 

3.A 3.B

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE

5

BACK OF BODY

2.A.  Stretching movements with forearms from the center of 
the back out towards the armpits and hips x 3.

2.A 2.B

2.B.  Pushing  movements over the lumbar area  hand on 
top of hand covering each area 3 times, transition with a 
complete circle.

Repeat  steps 2 & 3 on other side.4

4. Alternating strokes from sacrum to neck to finish.
Place a warm dry towel onto the back and carry out compressing movements down the sides of the towel to hold the heat in.  
Then cover the back with big towel.  

3.A.  Pushes under the scapula, over the ribs x 3 
- small pushes from the spine to the scapula, x 3
- pushes above the scapula x 3
 

3.B. Long stretching half circle x 3. 

3.A 3.B

Maak drukkende bewegingen over onderrug / bil, 
terwijl je je handen op elkaar houdt. 
Herhaal 3x3. 
Maak af met een complete cirkel. 

2b

Maak drukkende bewegingen onder het 
schouderblad op de ribben. 
Herhaal 3x.
 Korte, zachte drukbewegingen van de ruggengraat 
richting het schouderblad. 
Herhaal 3x.
Drukbewegingen boven het schouderblad. 
Herhaal 3x.

3a

Maak lange strijkbewegingen in de vorm van een 
halve cirkel. Herhaal 3x.

Herhaal greep 2 & 3 aan de andere kant.

3b

Maak afwisselende strijkbewegingen van het 
heiligbeen naar de nek om de massage af te sluiten.

Dek de gast toe met een warme handdoek en geef 
drukpunten  aan de zijkanten om de warmte vast te 
houden. 

4



TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE
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HEAD

1. Stroking movements hand follows hand up the neck.
Pressures with all fingers all over the scalp.

2. Caterpillar back – lifting/squeezing movements all over 
the scalp.

Transversal movements slowly working in opposite directions, 
covering the entire scalp.

3. Twist a chunk of hair at the 3 specific points:  
Brahmarandra (8 fingers from the eyebrows)  + 
Crown (Shikha) + Medulla Oblongata

Place 3 drops of TRANQUILLITY™ BLEND 
at the point. 
Take the hair from the base, press and then twist 3 times.

4. Big rotations covering the full head.

Cover the neck with a small warm and dry towel. 

1. 2.

3. 4.1

2

3

HOOFDHUID
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1 Maak opwaartse strijkbewegingen over de nek waarbij de ene 
hand de ander volgt. 
Geef met alle vingers druk op de gehele hoofdhuid.

2 Maak rupsbewegingen – liftende/knijpende bewegingen over 
de gehele hoofdhuid. 
Maak de bewegingen over dwars en werk zo langzaam in de 
tegengestelde richting, doe dit over de gehele hoofdhuid.

3 3. Draai op 3 specifieke punten een plukje haar van de 
hoofdhuid af: Brahmarandra (8 vingers vanaf de wenkbrauw), 
Shikha (de kruin) en Medulla Oblongata (het gedeelte van de 
hersenen dat de hersenstam met het ruggemerg verbindt. 
Druppel op ieder punt 3 druppels TRANQUILLITY™ BLEND.
Pak het haar vanaf de aanzet, geef druk en draai het dan 3x. 

4 Maak grote rotaties over het gehele hoofdhuid.

Bedek de nek met een warm kompres. 



TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE
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BACK OF THE BODY - ARMS
Uncover and work on one arm at a time. 

1.  Long gliding strokes, hand follows hand, from the 
shoulder to the hand x 3.

2. With the tips of both hands, subtle and very light stroking 
movements from the shoulder to the hand x 3.

2. Working on the palm, deep pressures on the following 
points:
1 – thumb on top of thumb  x 3
2 – thumbs on each side  x 3 
3 – thumbs on each side  x 3
4 – thumb on top of thumb x 3

1. 2.

Cover with a towel and repeat on the other arm.

4

1
2

3

2

3

BACK OF THE BODY - LEGS
Uncover and work on one leg at a time.

1. Long gliding strokes, hand follows hand, from the gluteus  
to the foot x 3.

2. With the tips of both hands, subtle and very light stroking 
movements from the gluteus to the foot x 3.

2. Working  on the foot, 3 pressures on each point. 

1. 2.

Cover with a towel and repeat on the other leg.

5 4

3

2

1

6

7

8

B

A

ACHTERKANT VAN HET LICHAAM
Verwijder de handdoek.

1.  Maak lange strijkbewegingen van schouder richting de 
hand, waarbij de ene hand de ander opvolgt. Herhaal 3x. 

2.   Maak met de vingertoppen van beide handen lichte, subtiele 
strijkbewegingen van de schouder richting de hand.  
Herhaal 3x.

1
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Geef in de handpalm diepe drukpunten: 
1 – Met beide duimen op elkaar, herhaal 3x.
2 – Met aan iedere zijde een duim, herhaal 3x.
3 – Met aan iedere zijde een duim, herhaal 3x.
4 – Met beide duimen op elkaar, herhaal 3x.
Bedek de arm met een handdoek en herhaal aan de andere 
kant.

2

1.   Maak lange strijkbewegingen van heup richting voet, waarbij 
de ene hand de ander opvolgt. Herhaal 3x.

2.   Maak met de vingertoppen van beide handen lichte, subtiele 
strijkbewegingen van de heup richting de voet. Herhaal 3x.

3

Geef op aangegeven punten 3x een drukpunt met de duimen 
op elkaar. 

Bedek het been met een handdoek en herhaal op het andere 
been.

4



YOUR MATERNITY TIME 

De ideale behandeling tijdens zwangerschap en na zwangerschap dankzij de 
verstevigende en voedende werking van de producten. Een behandeling die 
de bloedsomloop verbetert, zwelling van de benen en enkels vermindert en het 
belangrijkste: de huid diep voedt. De huid blijft soepel gedurende de periode van 
9 maanden, waardoor striae voorkomen kan worden en na de geboorte de huid sneller 
doet herstellen.

Tijdens en na de zwangerschap.

De huid is diep gevoed, de elasticiteit is verbeterd en de huid is soepel.
Vermindert de kans op striae.
Verbetert de doorbloeding en vermindert vochtophopingen.

60 minuten

Geen

BODY STRATEGIST SCRUB
BODY STRATEGIST MASK
BODY STRATEGIST OIL
BODYSTRATEGIST D-AGE MASSAGE CREAM
BODY STRATEGIST GEL

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

VOORBEREIDING
• Bereid gelijke hoeveelheden van de BODY STRATEGIST MASK en verwarm het 

masker in de hot caby.
• 50 ml van base 1 en 50 ml van base 2, dit is voldoende is voor een volledige 

lichaams-behandeling
• voor zwangere dames of de meer volumineuze gasten, voeg naar behoefte gelijke 

hoeveelheden van base 1 en 2 toe. 

Start de behandeling met het TRANQUILLITYTM WELKOMSTRITUEEL.

DE BEHANDELING
Scrub het gehele lichaam met de BODY STRATEGIST SCRUB.
1.  Breng het BODY STRATEGIST MASK aan en wikkel het lichaam in plastic folie. 
2.   Laat 20 minuten inwerken, en geef gedurende de inwerktijd van de pakking een 

hoofdhuid- of een gezichtsmassage. 
3. Begeleid de gast naar een warme douche of verwijder de pakking met kompressen.
Breng plaatselijk een kleine hoeveelheid aan van de BODY STRATEGIST OIL. 
Sluit de behandeling af met de BODYSTRATEGIST D-AGE MASSAGE CREAM 
en de BODY STRATEGIST GEL en vervolledig de behandeling eventueel met de 
MATERNITY MASSAGE.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

YOUR MATERNITY TIME

DOEL

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

CONTRA INDICATIES

AFSLUITING



YOUR MATERNITY TIME

Een anti-aging gelaatsbehandeling welke voedend en beschermend werkt. De 
producten zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van ecocert®. We bieden een natuurlijke 
en biologische behandeling die geschikt is voor elke huidconditie, zelfs de meest 
gevoelige. De behandeling werkt ontgiftend, voedend en beschermend.

Geschikt voor iedere huidconditie, leeftijd en klimaat. Uitermate geschikt voor de droge 
en vermoeide huid.

De huid is beter gevoed en beschermd tegen vroegtijdige huidveroudering. 

45 minuten

SACRED NATURE MASSAGE OIL
SACRED NATURE MILK 
SACRED NATURE GOMMAGE
SACRED NATURE MASK
SACRED NATURE FACE MASSAGE CREAM

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het WELKOMSTRITUEEL (face). Gebruik hierbij een paar 

druppels van de sacred nature massage oil.
2. Breng de SACRED NATURE MILK aan op een droge huid en masseer deze 

zachtjes in. Verwijder met een kompres. 
3. Breng de SACRED NATURE GOMMAGE aan als een masker. Leg 2 gevouwen 

warme kompressen over de helft van het gelaat. Laat deze enkele minuten inwerken. 
Verwijder de kompressen. Masseer vervolgens de gommage in. Verwijder met een 
kompres.

4. Breng een dun laagje van het SACRED NATURE MASK aan en laat dit 10 minuten 
inwerken. Verwijder met een kompres.

5. Breng de SACRED NATURE MASSAGE CREAM aan en masseer deze in met de 
sacred nature massage techniek.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

FACE RITUAL

DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

DUUR

AFSLUITING

SACRED NATURE



Een anti-aging lichaamsbehandeling welke voedend en beschermend werkt. De 
producten zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van ecocert®. We bieden een natuurlijke 
en biologische behandeling die geschikt is voor elke huidconditie, zelfs de meest 
gevoelige. 

De behandeling werkt ontgiftend, voedend en beschermend.

Geschikt voor ieder huidconditie, leeftijd en klimaat. Uitermate geschikt voor de droge 
en vermoeide huid.
De huid is beter gevoed en beschermd tegen vroegtijdige huidveroudering. 

45 minuten

SACRED NATURE MASSAGE OIL
SACRED NATURE GOMMAGE

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het WELKOMSTRITUEEL (body). Gebruik hierbij een 

paar druppels van de sacred nature massage oil.
2. Breng de SACRED NATURE GOMMAGE aan op het hele lichaam en masseer 

deze enkele minuten in.
3. Verwijder de jojobadeeltjes met een droge handdoek en het resterende product met 

een kompres.
4. Ga verder met het massageritueel en gebruik hierbij de SACRED NATURE 

MASSAGE OIL. 

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

BODY RITUAL

SACRED NATURE

DOEL VAN DE 
BEHANDELING

AANBEVOLEN

VOORDELEN
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PRODUCTEN
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AFSLUITING



Een anti-aging behandeling voor het gelaat en lichaam welke voedend en 
beschermend werkt. De producten zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van ecocert®. 
We bieden een natuurlijke en biologische behandeling die geschikt is voor elke 
huidconditie, zelfs de meest gevoelige. De behandeling werkt ontgiftend, voedend en 
beschermend.

Geschikt voor iedere huidconditie, leeftijd en klimaat. Uitermate geschikt voor de 
droge en vermoeide huid.

De huid is beter gevoed en beschermt tegen vroegtijdige huidveroudering. 

75 minuten

SACRED NATURE MASSAGE OIL
SACRED NATURE MILK
SACRED NATURE GOMMAGE
SACRED NATURE MASK
SACRED NATURE FACE MASSAGE CREAM

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

BEHANDELSTAPPEN
Start de behandeling met het WELKOMSTRITUEEL (face). Gebruik hierbij een paar 
druppels van de sacred nature massage oil.

Breng de SACRED NATURE MILK aan op een droge huid en masseer deze zachtjes 
in. Verwijder met een kompres. 
Breng de SACRED NATURE GOMMAGE aan als een masker. Leg 2 gevouwen 
warme kompressen over de helft van het gelaat. Laat deze enkele minute inwerken, 
verwijder de kompressen en masseer vervolgens de gommage in. Verwijder met een 
kompres.
Breng een dun laagje van het SACRED NATURE MASK aan en laat deze 10 minuten 
inwerken.

Ga verder met de SACRED NATURE GOMMAGE op de voorkant van het lichaam.
Pak elke keer een gedeelte van het lichaam en verwijder de gommage met een droge 
handdoek. 

Verwijder het SACRED NATURE MASK met een kompres en breng de SACRED 
NATURE MASSAGE CREAM aan. Masseer deze in met de sacred nature 
massagetechniek.

Ga verder met de massage op de voorkant van het lichaam en gebruik hierbij de 
SACRED NATURE MASSAGE OIL. 
Vraag of de gast zich om wil draaien.
Ga verder met de SACRED NATURE GOMMAGE op de achterkant van het 
lichaam.Verwijder met een droge handdoek.
Vervolledig de behandeling met de massage op de achterkant van het lichaam en 
gebruik hierbij de SACRED NATURE MASSAGE OIL.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.
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CORE HAND & FEET 
PROTOCOLS



Een aangename behandeling voor de handen. De huid wordt eerst gereinigd, vervol-
gens gepeeld met een driedimensionale scrub en ter afsluiting intensief gehydrateerd. 
Het resultaat: gladdere, zachtere en stralendere handen.

Geschikt voor iedere huidconditie, het hele jaar door.

Een ontspannende en verkwikkende behandeling die de huid herstelt en hydrateert.

30 minuten

Geen 

TRANQUILLITY™ BLEND
SPECIALIST RITUAL WASH
SPECIALIST SCRUB
SPECIALIST HAND OIL
SPECIALIST HAND MASK
SPECIALIST HAND CREAM
[ comfort zone ] Tranquillity™-brush, kom, kompressen

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met het TRANQUILLITY™-WELKOMSTRITUEEL.
2. Breng een druppel TRANQUILLITY™ BLEND aan op elk van de volgende 

drukpunten:
 - pulsatiepunten aan voor- en achterzijde
 - midden van de handpalm
 - midden van de elleboog
 - lichte effleurages van de elleboog naar de pols
3. Draagt de gast nagellak, verwijder deze dan eerst en vijl dan de nagels.
4. Breng de SPECIALIST RITUAL WASH met Tranquillity™-brush aan op de handen 

en onderarmen en masseer het product goed in. Verwijder het vervolgens met een 
warme, vochtige kompres.

5. Breng een druppel SPECIALIST HAND OIL aan op de nagelriemen en masseer het 
product in.

6. Breng dan de SPECIALIST SCRUB aan op de handen en onderarmen en masseer 
deze in. Gebruik op de palm van de hand eerst verticale en dan horizontale bewe-
gingen om het product in te masseren. Verwijder het met een warme, vochtige kom-
pres en gebruik vervolgens een droge kompres om eventueel achtergebleven restjes 
te verwijderen.

7. Breng het SPECIALIST HAND MASK aan met de Tranquillity™-brush en laat 5-10 
minuten inwerken. Leg de handen van de gast voor extra comfort op een warme, 
droge kompres. Verwijder het product met een warme, vochtige kompres.

8. Breng vijf druppels SPECIALIST HAND OIL aan op de rug van de handen en mas-
seer met glijbewegingen tussen de middenhandsbeentjes en over de vingers om de 
opname te bevorderen.

9. Masseer de handen 5-8 minuten met de SPECIALIST HAND CREAM. Raadpleeg 
voor de juiste technieken de SPECIALIST MASSAGE handleiding. 

Lak de nagels (optioneel) en breng als speciale finishing touch opnieuw de SPECIALIST 
HAND OIL aan op de nagelriemen.
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Een aangename behandeling voor de voeten. De voeten worden gereinigd, 
gehydrateerd en van eelt en dikkere huidlagen ontdaan. Het resultaat: een heerlijk 
gladde, zijdezachte huid.

Geschikt voor iedere huidconditie, het hele jaar door.

Een ontspannende, voedende behandeling die de huid aangenaam glad en zacht maakt.

30 minuten

Gebruik de SPECIALIST FOOT PEEL niet op een beschadigde huid. En let ook op dat 
je met de voetvijl niet te veel eelt of harde huid verwijdert. Dit kan de behandelde huid 
namelijk extra kwetsbaar en gevoelig maken.

TRANQUILLITY™ BLEND
SPECIALIST RITUAL WASH
SPECIALIST SCRUB
SPECIALIST HAND OIL
SPECIALIST FOOT PEEL
SPECIALIST FOOT BALM
[ comfort zone ] SPECIALIST FOOT BOWL, technische kwast, Tranquillity™-brush, 
kompressen 

BEHANDELSTAPPEN
1.  Laat de gast plaatsnemen en zorg dat ze comfortabel zit, rechtop of iets achterover 

leunend op de massagetafel.
2.  Dompel de voeten onder in een kom met SPECIALIST RITUAL WASH: (1,5 l warm 

water met 20 ml SPECIALIST RITUAL WASH). Was de voeten grondig, en neem 
hierbij de onderbenen tot aan de knie mee.

3.  Start de behandeling met het TRANQUILLITY™-WELKOMSTRITUEEL.
4.  Breng een druppel TRANQUILLITY™ BLEND aan op elk van de volgende 

drukpunten:
 - midden van de enkelplooi
 - midden van de voetzool
 - midden van de knie
 - midden achterop de kuit
 - lichte glijbewegingen van de knie naar de voet
5 Draagt de gast nagellak, verwijder deze dan eerst en vijl dan de nagels.
6. Neem de technische kwast en breng de SPECIALIST FOOT PEEL aan op de 

voeten. Besteed extra aandacht aan de zones met harde huid en eelt. Wikkel de 
voeten dan en laat 10-15 minuten inwerken. Let op dat je bij het aanbrengen de 
nagels vermijdt.

7. Breng terwijl de SPECIALIST FOOT PEEL inwerkt de SPECIALIST HAND OIL 
aan op de nagels en nagelriemen en masseer deze in.

8. Verwijder de plastic folie en haal de restanten van het product van de voeten met een 
warme, vochtige kompres.

9. Gebruik een voetvijl om eventuele eelt te verwijderen.
10. Masseer de SPECIALIST SCRUB met ronddraaiende bewegingen in de huid van de 

voeten en onderbenen, tot aan de knieën. Gebruik op de zolen van de voeten eerst 
verticale en dan horizontale bewegingen om het product in te masseren. Verwijder 
het met een warme, vochtige kompres en gebruik vervolgens een droge kompres 
om eventueel achtergebleven restjes te verwijderen.

11. Masseer de voeten 10 minuten met enkele druppels van de SPECIALIST HAND 
OIL. Raadpleeg voor de juiste technieken de SPECIALIST MASSAGE handleiding.

Sluit de behandeling af met de SPECIALIST FOOT BALM. Lak de nagels (optioneel) en 
breng opnieuw de SPECIALIST HAND OIL aan op de nagelriemen.
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Een weldadig en ontspannend behandelritueel voor de handen en voeten, om de huid 
te hydrateren, voeden en verzachten. Door de effectieve producten en een doelgerichte 
massage worden de spierfunctie en bloed- en lymfecirculatie gestimuleerd. De 
exclusieve massagetechnieken bevorderen de stabiliteit en dragen zo bij aan een betere 
houding.

Geschikt voor iedere huidconditie, het hele jaar door.

Een ontspannend behandelritueel dat de huid van de handen en onderarmen verkwikt 
en herstelt, en de huid van de voeten en onderbenen verzacht en voedt.

50 minuten

Geen

TRANQUILLITY™ BLEND
SPECIALIST RITUAL WASH
SPECIALIST SCRUB
SPECIALIST HAND OIL
SPECIALIST HAND MASK
SPECIALIST HAND CREAM
SPECIALIST FOOT BALM
[ comfort zone ] SPECIALIST FOOT BOWL, technische kwast Tranquillity™-brush, 
hotstones, kompresen

BEHANDELSTAPPEN
1. Laat de gast – indien mogelijk – zittend plaatsnemen.
2. Dompel de voeten onder in een kom met SPECIALIST RITUAL WASH: (1,5 l warm 

water met 20 ml SPECIALIST RITUAL WASH). Was de voeten en neem hierbij de 
onderbenen tot aan de knie mee.

3. Start de behandeling met het TRANQUILLITY™-WELKOMSTRITUEEL.
4. Droog de voeten af met een warme, droge kompres en begeleid de gast naar de 

massagetafel.
5. Breng twee druppels TRANQUILLITY™ BLEND aan op de slapen en bedek de 

ogen met een kleine warme droge kompres. Palmeren: plaats de palmen van je 
handen op de ogen van de gast, gedurende twee ademhalingen. Leg eventueel 
kleine hotstones op het kompres (wees voorzichtig als de gast lenzen draagt).

6. Breng een druppel TRANQUILLITY™ BLEND aan op de volgende punten:
 - midden van de enkelplooi
 - midden van de voetzool
 - midden van de knie
 - midden achterop de kuit

Wikkel de voeten in een warme droge kompres en leg twee grote hotstones onder de 
enkels, onder de knieën en bovenop de dijbenen.

7. Leg bovendien twee of drie hotstones op de buik, op de belangrijkste chakra’s.

8. Ga verder met de HANDEN. Breng een druppel TRANQUILLITY™ BLEND aan 
op elk van de volgende drukpunten:

 - pulsatiepunten aan voor- en achterzijde
 - midden van de handpalm
 - midden van de elleboog
 - lichte glijbewegingen van de elleboog naar de pols
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AFSLUITING

BEHANDELING    9. Breng de SPECIALIST RITUAL WASH met de Tranquillity™-brush aan op de 
handen en onderarmen en masseer het product in. Verwijder het vervolgens met een 
warme, vochtige kompres.

10. Breng dan de SPECIALIST SCRUB aan op de handen en onderarmen en masseer 
deze in. Gebruik op de palm van de hand eerst verticale en dan horizontale 
bewegingen om het product in te masseren. Verwijder het met een warme, vochtige 
kompres en gebruik vervolgens een droge kompres om eventueel achtergebleven 
restjes te verwijderen.

11. Breng het SPECIALIST HAND MASK aan met de Tranquillity™-brush en laat deze 
5-10 minuten inwerken. Leg de handen van de gast op een warme, droge kompres. 
Plaats eventueel twee hotstones onder de kompres en handpalmen voor extra 
comfort.

13. Keer, terwijl het masker inwerkt, terug naar de VOETEN. Masseer de SPECIALIST 
SCRUB met ronddraaiende bewegingen in de huid van de voeten en de 
onderbenen. Gebruik op de zolen van de voeten eerst verticale en dan horizontale 
bewegingen om het product in te masseren. Verwijder het met een warme, vochtige 
kompres en gebruik vervolgens een droge kompres om eventueel achtergebleven 
restjes te verwijderen.

Vergeet niet gedurende de behandeling af en toe de temperatuur van de hotstones te 
controleren en ze zo nodig te vervangen.

13. Masseer de voeten 10 minuten met enkele druppels SPECIALIST HAND OIL. 
Raadpleeg voor de juiste technieken de SPECIALIST MASSAGE handleiding.

14. Sluit de behandeling af met de SPECIALIST FOOT BALM.
15. Lak de nagels (optioneel) en breng opnieuw de SPECIALIST HAND OIL aan op de 

nagelriemen.
16. Keer terug naar de HANDEN. Verwijder het SPECIALIST HAND MASK met 

warme, vochtige kompresen.
17. Breng vijf druppels SPECIALIST HAND OIL aan op de rug van de handen en 

masseer met glijbewegingen tussen de middenhandsbeentjes en over de vingers om 
de opname te bevorderen.

18. Masseer de handen 5-8 minuten met de SPECIALIST HAND CREAM. Raadpleeg 
voor de juiste technieken de SPECIALIST MASSAGE handleiding.

Lak de nagels (optioneel) en breng als speciale finishing touch opnieuw de SPECIALIST 
HAND OIL aan op de nagelriemen.



SPECIALIST SCRUB

Glijdende bewegingen op en neer over elke vinger en over 
de pols; rotaties tussen de middenhandsbeentjes.

1

SPECIALIST HAND MASSAGE

Glijdende bewegingen van de vingers naar de pols toe, 
verticaal heen en weer en daarna horizontaal herhalen.

2

Verwarm de hand met wrijvende bewegingen van de 
vingertoppen tot aan de elleboog met een volle, open hand, 
over beide zijden van de hand/arm.

1

Masseer de hele lengte van de duim, van het topje tot de 
basis (voor ontspanning van de wervelkolom).

2

Roteer de vuist over de gehele handpalm (herstelt het 
evenwicht van de organen).

3



Glijd met uw duim langs de mediale lijn en werk van buiten 
naar binnen (ontspant en bevordert de elasticiteit van het 
middenrif).

4

Duim kneden onder elke vinger.5

Embrace ‘omvat’ iedere vinger en strek deze lichtjes uit. 6

Waaier-achtige openingsbeweging, van de basis tot de 
vingertoppen.

7

Draai de hand om en voer duimglijders uit tussen het 
middenhandsbeentje.

8



Voer druk uit op de nagels, roteer en trek.9

Voer druk uit op de topjes en de zijkanten van de vingers.10

Glijbewegingen vanaf de elleboog tot de vingers met 
afwisseling van de handen.

11

Met de handen van de gast in jouw handen, maak intens 
schuddende bewegingen in tegengestelde richting.
Sluit contact voor een paar seconden.

12



SPECIALIST VOET MASSAGE

Voet rotaties.1

Verlengende, strekkende bewegingen van de tenen 
tot aan de enkel.

2

Teen rotaties, begin bij de kleine teen.3

Wringende bewegingen met beide handen.4

Intense wrijvende bewegingen heen en weer over alle 
delen van de voet.

5



Sandwhich wrijving over de tenen.6

Wisselende duimdruk in het midden van de voet.7

Herhaal stap 7 maar dan met overlapping van de 
duimen.

8

Wisseling van de knedende duim bewegingen langs 
de vijf lijnen en in verschillenden delen over de hele 
voet.

9

Duim rotaties over de bal van de voet.9



Rekkende bewegingen over elke teen.11

Waaier-achtige openingsoefening, vanaf de basis tot 
aan de vingertoppen

12

Volledige rotaties met de hand over de hele basis van 
de voet, rustend op de hiel.

13

Glijdende stretch bewegingen van de knie tot de 
tenen, met afwisseling van de handen.

14

Insluitingsbewegingen over elk gebied. Sluitcontact 
voor enkele seconden.

15





MEN’S 
PROTOCOLS



EMPOWER FACIAL

Een exclusieve gezichtsbehandeling voor de mannenhuid die de huid beschermt tegen 
veroudering, dehydratatie en onzuiverheden. Geeft de huid een frisse en energieke 
uitstraling. 

• ACTIVE PURENESS – Voor de onzuivere, vette en acnegevoelige huid. 
• HYDRAMEMORY – Voor alle huidcondities, met name de gedehydrateerde huid.
• REMEDY – Aanbevolen voor huiden die gevoelig en kwetsbaar zijn en snel roodheid 
vertonen. Ideaal na blootstelling aan zon.

Geeft de verzorging die de mannenhuid heeft.
Verbetert de balans in de huid. 
Geeft de huid een energieke uitstraling. 

75 minuten

TRANQUILLITY™ BLEND
[ ] CLEANSER – TONER – EXFOLIATOR
[ ] MASKER geschikt voor de desbetreffende huidconditie
[ ] DAGVERZORGING geschikt voor de desbetreffende huidconditie
SPECIALIST HAND CREAM

[ comfort zone ] FACE BRUSH, BOWL en FACE TOWELS

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

Knip voldoende tissues in stroken van 4 cm breed om het gezicht en de hals mee 
te bedekken. Zorg er tevens voor dat er een kom met warm water en 7 druppels 
TRANQUILLITY™ BLEND klaarstaat.

BEHANDELSTAPPEN
1.  Start de behandeling met het TRANQUILLITY™ WELKOMSTRITUEEL.
2.  Reinig het gelaat, de hals en het décolleté met een geschikte CLEANSER, en 

masseer voorzichtig in. Verwijder het met een lauwwarme kompres.
3.  Ga verder met de HUIDANALYSE
4.  Breng een geschikte TONER aan met een wattenschijfje.
5.  Breng de geschikte EXFOLIATOR aan en gebruik deze zoals aangegeven. Indien 

nodig, verwijder het vervolgens met een warme of koele kompres.
6.  Dip de tissue in de kom met warm water en TRANUILLITY™ BLEND, zorg ervoor 

dat het gezicht en de hals bedekt zijn. Wikkel het gezicht  vervolgens in een warme 
droge gezichtsdoek en laat de gast 5 minuten ontspannen. Masseer tijdens het 
ontspannen de handen en armen met SPECIALIST HAND CREAM.

7.  Ga verder met COMFORT TOUCH FACE MASSAGE en gebruik de RECOVER 
TOUCH MASSAGE CREAM.

8.  Breng een dun laagje SUBLIME SKIN EYE CREAM aan door het in het gebied van 
de oogcontouren te drukken. Focus hierbij op de kraaienpootjes en voer vervolgens 
tikbewegingen uit om absorptie te verzekeren.

9.  Selecteer het GESCHIKTE MASKER met massage volgens de huid conditie.
10. Verwijder het masker en gebruik de juiste TONER.
11.  Maak de behandeling compleet door gebruik van de juiste producten:
 Hydraterende optie: HYDRAMEMORY SERUM en/of HYDRAMEMORY
 CREAM GEL Zuiverende optie: HYDRAMEMORY CREAM GEL
 Rustgevende optie: REMEDY SERUM en REMEDY CREAM

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.
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REVITALIZE, PERFECT BACK TREATMENT

Een zuiverende en ontspannende behandeling om de huid een frisse, hernieuwde 
uitstraling te geven. 

De perfecte behandeling voor mannen om de huid op de rug te detoxen. Ideaal 
voorafgaand aan een zonvakantie, of bij rugklachten. 

Detox behandeling voor de rug.
Zuiverende, voorbereidende behandeling voorafgaand aan blootstelling aan de zon.
Ontspannende werking op de spieren.

45 minuten

TRANQUILLITY™ BLEND
ACTIVE PURENESS GEL
ACTIVE PURENESS TONER
BODY STRATEGIST SCRUB
BODY STRATEGIST BAGNI DI PISA MUD
NATURAL REMEDIES ARNICA* (retail item)
AROMASOUL CREAM BASE

CONSULTATION FORM & YOUR BEAUTY GUIDE

Doe de juiste hoeveelheid (100ml) BAGNI DI PISA MUD in een bowl en plaats deze 
in een hot caby om deze voor te verwarmen. Om de kwaliteit van de etherische oliën te 
behouden, mag de mud niet te heet worden. 

BEHANDELSTAPPEN
1. Start de behandeling met de TRANQUILLITY™ WELCOME RITUAL. 
2. Reinig de rug met ACTIVE PURENESS GEL. Verwijder met een warm kompres. 

Breng vervolgens de ACTIVE PURENESS TONER aan. 
 Ga verder met BODY STRATEGIST SCRUB, masseer over de hele rug en 

verwijder deze vervolgens met een warm kompres.
3. Breng de warme BODY STRATEGIST BAGNI DI PISA MUD aan, masseer een 

paar minuten en dek af. Bedek vervolgens met warme kompressen.
4. Maximaal 20 minuten laten inwerken, masseer tijdens de inwerktijd de hoofdhuid. 

Verwijder het product met een warm kompres. 
5. Sluit de behandeling af met het (plaatselijk) aanbrengen van de NATURAL 

REMEDIES ARNICA en breng vervolgens de BODY STRATEGIST MASSAGE 
OIL aan en masseer deze in middels de juiste massage technieken.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.

DOEL

AANBEVOLEN

VOORDELEN

DUUR

AFSLUITING

PROFESSIONELE 
PRODUCTEN

WELKOM
SKIN PREPARATION

VOORBEREIDING

RUG PAKKING

FINAL TOUCH



DE-STRESS BACK & SHOULDER RESCUE

Biedt diepe ontspanning en spanningsverlichting met een warm, ontspannend 
aromatisch oliekompres om spieren te verzachten en te ontspannen, gevolgd door 
massagetechnieken gericht op de belangrijkste spanningsgebieden.

Geweldig voor iedereen, vooral voor degenen die zich gespannen en star voelen met 
spierpijn / pijn.

Geeft spierspanningen vrij en helpt strakke en stijve spieren te verzachten.
Wekt een gevoel van warmte en welzijn op.

30 minuten

TRANQUILLITY™ BLEND
TRANQUILLITY™ OIL
TRANQUILLITY™ BODY MASSAGE CREAM

[ comfort zone ]  FACE BRUSH, BOWL AND FACE TOWELS

BEHANDELSTAPPEN
1. Laat de gast plaatsnemen op zijn buik. 
2. Verwarm 2-3 druppels van de TRANQUILLITYTM BLEND in de handen. De 

therapeut inhaleert de geur van de blend. Vraag de gast 3 keer diep adem te halen. 
De therapeut observeert de ademhaling. Effleurage om en om over de wervelkolom, 
van heiligbeen richting de nek – de effleurages zijn stevig en worden steeds lichter. 
Uiteindelijk voelt het net alsof er een veertje over de rug beweegt. Druk stevig met 
beide handen aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van de schouder. Ga 
vervolgens iets naar de zijkant en geef opnieuw druk. Ga steeds verder via de zijkant 
naar beneden, hoogte van het hart, de zonnevlecht en het heiligbeen. Dek de rug 
toe en ga verder met olifantstapjes via de buitenkant van de heup richting de knieën. 
Geef zachte pompbewegingen in de knieholtes zonder los te laten en loop verder 
over de benen richting de voeten. Eindig daar met een contact.

3. Geef een ontspannende massage op de rug met de TRANQUILLITY™ OIL. 
4. Masseer vervolgens met de TRANQUILLITY™ BODY MASSAGE CREAM de 

rug, nek en schouders met de juiste technieken.

Bied een kopje kruidenthee of longevity juice aan. Geef de gast de ingevulde Your 
Beauty Guide mee met de geselecteerde producten voor thuisgebruik.
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NEDERLAND BV
Boreelplein 67-69
7411 EH Deventer
0570-745170
info@comfortzone.nl
www.comfortzone.nl

comfortzonebenelux

comfortzone_nl

BELUX BVBA 
Elisabethlaan 2
B-2600 Antwerpen
013-778791
info@comfortzone.be
www.comfortzone.it

comfortzonebenelux

comfortzone_be 

DEUTSCHLAND GmbH
Girardetstraße 4
45131 Essen
0201-86999781
info@comfortzone.de
www.comfortzone.de

comfortzonedeutschland

comfortzone_de 

ÖSTERREICH
proSPA GmbH
Christian-Plattner-Straße 25
6460 Imst           
05412-61631
info@pro-spa.at
www.pro-spa.at
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