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Aromaterápiás
Kezelés

Esszenciális Olajokkal



A nök naponta néznek szembe stresszes, hosszú és kimerítö
napokkal. 

Aromatic Arc Börápolás

Börállapot helyreállítása esszenciális olajokkal

Az arc az, ahol elöször látszódnak a fáradtság jelei, a börszín

fakóvá válik és elveszíti ragyogását. 

A vérerek összehúzódnak. A bör
oxigénhiányossá és fakóvá válik.



Aromatic Arc Börápolás

Börállapot helyreállítása esszenciális olajokkal 

Az esszenciális olajok gyógyító energiája

A mélyre ható börápolásért

Aromatic masszázs technika

Nyugtatja a bört, enyhíti a feszültséget

Aromatic Arc Maszk

Az azonnali ragyogásért
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3 fö lépés az Aromatic Arc Börápolásban.

Az arc vonalai relaxáltak, a bőr kisimult és az arc tündököl. 

A vérerek kitágulnak. 
A börszín azonnal ragyogóvá válik.



Az Esszenciális Olajok Gyógyító Energiája

Börápolás és Vitalitás
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TÁPLÁLÁS: száraz börre
Hidratálás, regenerálás, helyreállítás

Rozmaring, Zsálya, Majoranna

VITALITÁS: érett börre
Regenerálás, stimulálás

Rózsafa, Rozmaring, Eukaliptusz

NYUGTATÁS: érzékeny börre
Lágyító, nyugtató
Kamilla, Rózsafa, Levendula

NORMALIZÁLÓ: zsíros börre
Antibakteriális

Ciprus, Citrom, Édes Narancs

ENERGIZÁLÓ: fáradt börre
Élénkítö, revitalizáló
Citrom, Rozmaring, Levendula

A szépségápolási konzultációt követöen a kozmetikus 

kiválasztja a bör szépségápolási céljának megfelelö

esszenciális olajat. 

Az Esszenciális Olajak a legfinomabb természetes 

összetevökböl és édes mandula olaj 

alapanyagból állnak.

Esszenciális 
Olajok

Az Esszenciális olajok gyógyító és nyugtató hatásaikról 

ismertek. A bőr kipihent és tündöklően ragyogóvá válik. 

Nem tartalmaznak GMO-tSzínezéket és Parabent



Aromatic Masszázs Technika

Megnyugtatja a bört és enyhíti a  feszültséget
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Vigyen fel egy csepp Sérénité olajat 

oda-vissza függőleges irányban a 

homlokon. Gyakoroljon nyomást az 

ajak felett és függőleges oda-vissza 

irányban a mellkason.

Üdvözlı masszázs

Feszítse ki a homlokok a 

közepétől kezdve jobb és bal 

irányba. 

Körkörös mozdulatokkal 

gyakoroljon nyomást a 

halántékra.

Ujjaival simítson kifelé a 

szemzugból a halánték 

felé haladva.

1 2
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Szemkörnyék

Homlok

a b c

Simító V alakú mozdulatokkal 

haladjon a nyak és dekoltázs 

vonalán. 

Váltakozó simító mozdulatokkal 

haladjon a nyakszirt bal és jobb 

oldalán, majd gyakoroljon 

nyomást a felső pontokon.

Simító vízszintes 

mozdulatokkal haladjon a 

homlokon egymással 

ellentétes irányban. 

10 lépéses 

exkluzív 

GUINOT 

arcmasszázs



Simító mozdulatokkal 

haladjon az orrtól az 

arccsont felé. 

Gyúrás forgó

mozdulatokkal az 

arccsonton. 

Áll

Orcák/Arccsontok

Végezzen oda-vissza félköríves 

mozdulatot a mutató ujjakkal, mialatt 

a hüvelykujjaival nyomást gyakorol 

az állpontra. 

5 6

Hüvelykujjaival simítson 

végig az orcákon át a 

kulcs csontig. 

7

Szájkontúr

9

Hüvelykujjal simítson végig az 

álltól a kulcscsontig. 

108

Ismételje meg a mozdulatokat ugyanazzal az olajjal, 
vagy válasszon egy másikat a vendég szépségápolási 

céljainak megfelelıen. 

Aromatic Masszázs Technika

Megnyugtatja a bört és enyhíti a feszültséget
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Végezzen váltakozó simító

mozdulatokat az állon 

vízszintes irányban oda-

vissza az áll teljes vonalán. 



Aromatic Arc Maszk

Az azonnali ragyogásért
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Az új Aromatic Arc Maszk öt anti-ageing
növény kivonatában gazdag, amely 

személyre szabott megoldást nyújt a vendége 

szépségápolási céljaira.

Hatóanyagok és Hatások

���� Füge: tündöklövé teszi az arcszínt a gyenge 

radírozó hatásának köszönhetően;

���� Zöld tea: segít küzdeni a bör öregedése ellen, 

azáltal, hogy megvédi a szabad gyököktől;

���� Passion Virág kivonat: tökéletes sejtregeneráló
hatással bír;

���� Aloe Vera: eröteljes hidratáló tulajdonsággal 

rendelkezik;

���� Esszenciális Olajok: tisztító hatással bírnak.



Aromatic Arc Maszk

Az azonnali ragyogásért
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A por alapú Aromatic Arc Maszk víz összekeverésével gél 
állagúvá változik, így biztosítva a bör számára frissítö

érzetet. 

A polimerizációt követően egy puha filmréteggé alakul, amely, 

mint egy második bör könnyedén és gyorsan eltávolítható. Ez 

a filmréteg képesség teszi az aktív hatóanyagok mélyebb 

és eredményesebb behatolását a bör rétegeibe.



Az ÚJ Aromatic Arc Kezelés Termékei

���� Továbbfejlesztett kezelési 
eljárás

Újraformált

30ml kiszerelés

25g

Esszenciális OlajokEsszenciális Olajok

Arcmaszk növényi 
koncentrátumokkal 
gazdagítva



Az Aromatic Arckezeléssel a GUINOT egy káprázatos és 

eredményre vezetö kezeléssel kényezteti a nöket. 

1. A válogatott esszenciális olajok segítik elérni a vendég 

szépségápolási céljait egy személyre szabott kezeléssel.

2. Az esszenciális olajok a bör mély rétegeiben dolgoznak, 

vitalitással töltik fel és hosszan tartó kezelési eredményt
biztosítanak. 

3. Az esszenciális olajokkal végzett Aromatic Masszázs 

serkenti a vérkeringést és ezáltal azonnali egészséges
bőrszínt eredményez.

4. Az értékes növényi kivonatokkal dúsított Aromatic Arcmaszk 
felfedi börének természetes ragyogását. 

Fedezze fel az új Aromatic Arckezelést és merüljön 
el a legjobb Aromaterápiában…

Természetes
100%osan manuális

100%osan személyre szabott

Aromatic Arc Börápolás

Esszenciális olajokkal állítja helyre a bört



45 perc a szépségápolási kabinban

A BŐR ELŐKÉSZÍTÉSE

AROMATIC MASSZÁZS esszenciális 
olajokkal 

AROMATIC ARCMASZK

- Smink eltávolítása a szemről és szájról az Eau Démaquillante
Parfaite termékkel. Arc sminkjének eltávolítása a bőrtípusnak 
megfelelő tejjel és tonikkal.

- Arc, nyak és dekoltázs radírozása a Gommage Biologique-al.

- Lemosás, tonizálás és felszárítás.

- Üdvözlő masszázs a Sérénité olajjal 

- GUINOT exkluzív 10 lépéses Aromatic masszázs az 5 fajtából 
kiválasztott esszenciális olajjal.

- 25g Aromatic Arcmaszk és 80ml víz kikeverése mérőpohárban.

- Aromatic Arcmaszk 10 percre való felhelyezése az arc és 
nyakra.

- Eltávolítás, tonizálás és felszárítás.

GYORS SMINK

- A vendég szépségápolási céljainak megfelelő befejező termékek 
alkalmazása.

- Gyors smink elkészítése 

Aromatic Arc Börápolás

A kezelés menete

15’

15’

BŐR 

ELŐKÉSZÍTÉSE

MASSZÁZS

MASZK

GYORS 

SMINK



SZALON REKLÁM

Elérhető: 2011 április

Plakát
70x100cm 

Termékállvány

KABIN REKLÁM



Gyakorlati Útmutató

DVD 

OKTATÁSI ANYAGOK

Elérhető: 2011 április


