
Tratament de Modelare a masculaturii faciale cu Beauty
Thermal Mask – Dr. Spiller

Etape Produse recomandate
Cantitate/
Tratament

Nr.
tratamente

Demachiere Lapte demachiant pentru ten sensibil cu Aloe Vera
500 ml, Cod produs: SPIL-119

2 ml 250

Exfoliere
Cremă exfoliantă cu Jojoba
200 ml, Cod produs: SPIL-098

2 ml 100

Tonifiere Loțiune tonică cu Aloe Vera pentru ten sensibil
500 ml, Cod produs: SPIL-104

2 ml 250

Hidratare
Fiolă Hidratantă – Rain Shower
2 ml, Cod produs: SPIL-239

2 ml 1

Hrănire
Mască cremă cu cimbru și vitamina E pentru ten 
uscat și sensibil 
200 ml, Cod produs: SPIL-113

10 ml 20

Nutriție (ochi)
Fiolă Anti Aging pentru ochi cu Aloe Vera și 
Colagen
100 ml, Cod produs: SPIL-237

0.5 ml 200

Mască Beauty Thermal Mask *
430 g, Cod produs: SPIL-196

107 g (4 linguri) 4

Cremă de final
Cremă de zi colorantă Light
100 ml, Cod produs: SPIL-256

1 ml 100

* Este o mască specială deoarece facilitează penetrarea ingredientelor în celulele epidermei. Are un efect
termic, ceea ce înseamnă că există o blocare a vaporilor între mască și epidermă. Prin urmare substanțele
active pot pătrunde în straturile mai adânci ale pielii. Masca poate fi aplicată tuturor tipurilor de ten mai
puțin cel acneic și cel afectat de cuperoza. Este o mască ocluzivă.

Mod de preparare:
  110 g de pudră se mixează cu 80 ml de apă la temperatura de 32-38 °C, până se obține o pastă

omogenă.
  Dacă temperatura apei este mai mare, masca se va întări mai repede.
  Dacă temperatura apei este mai scăzută masca se întărește mai greu și avem mai mult timp

pentru a executa modelajul.
  Dacă adăugăm apă mai puțină temperatura dezvoltată de mască va fi mai mare.
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Durată tratament: ~ 60 min.
Investiție: 1294.00 LEI
Investiție pentru parteneri: 970.50 LEI
Preț recomandat pentru Tratament: ~ 150.00 LEI
 



Aplicare:
În prealabil se pregătește o mască de tifon la care se decupează zona nărilor. Se aplică pe ochi și buze
dischete îmbibate cu „Loțiune tonică cu Aloe Vera pentru ten sensibil”. Se aplică „Masca cremă cu cimbru
și vitamina E pentru ten uscat și sensibil” într-un strat gros apoi se fixează masca de tifon, apoi se mai
aplică într-un strat subțire „Masca cremă cu cimbru și vitamina E pentru ten uscat și sensibil”. După toate
acestea se aplică „Beuty Thermal Mask” care a fost preparată după indicațiile de mai sus. Se aplică
dinspre bărbie spre frunte. Se lasă să acționeze aproximativ 20 de minute.

Precauții:
  Masca nu se alpică direct pe piele
  Masca nu se aplică persoanelor care suferă de claustrofobie
  Masca nu se aplică tenurilor acneice sau cuperozice
  Ochii și buzele se vor proteja cu dischete demachiante.
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