
Aloesowe Maseczki Płatkowe Aloesowe Maseczki Płatkowe 
Fleur FabriqueFleur Fabrique

1.MASECZKA INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA1.MASECZKA INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA

Na oczyszczoną skórę nakładamy materiał maseczki nawilżonyNa oczyszczoną skórę nakładamy materiał maseczki nawilżony  
TONIKIEM ALOESOWYM zawierającym ok. 40% miąższuTONIKIEM ALOESOWYM zawierającym ok. 40% miąższu  
aloesowego /tonik ma działanie nawilżające, bakteriostatyczne, odżywczealoesowego /tonik ma działanie nawilżające, bakteriostatyczne, odżywcze  
i regenerujące/.i regenerujące/.
Maseczkę trzymamy na twarzy ok. 15-20 min aż do wyschnięciaMaseczkę trzymamy na twarzy ok. 15-20 min aż do wyschnięcia  
materiału.materiału.
Jest to najszybszy sposób na przywrócenie skórze świeżego i młodegoJest to najszybszy sposób na przywrócenie skórze świeżego i młodego  
wyglądu. Przeznaczona jest dla każdego rodzaju skóry.wyglądu. Przeznaczona jest dla każdego rodzaju skóry.

    2.MASECZKA INTENSYWNIE REGENERUJĄCA2.MASECZKA INTENSYWNIE REGENERUJĄCA

Na oczyszczoną skórę kolejno nakładamy i chwilę odczekujemyNa oczyszczoną skórę kolejno nakładamy i chwilę odczekujemy
- GALARETKĘ ALOESOWĄ- GALARETKĘ ALOESOWĄ
- KREM R3 FACTOR- KREM R3 FACTOR
- GALARETKĘ ALOESOWĄ- GALARETKĘ ALOESOWĄ
- materiał maseczki FF nawilżony ALOESOWYM TONIKIEM- materiał maseczki FF nawilżony ALOESOWYM TONIKIEM

Maseczkę trzymamy na twarzy ok. 15-20 minMaseczkę trzymamy na twarzy ok. 15-20 min
GALARETKA ALOESOWA pełni tu rolę czynnika zwiększającegoGALARETKA ALOESOWA pełni tu rolę czynnika zwiększającego  
penetrację kremu R3 FACTORpenetrację kremu R3 FACTOR
KREM R3 FACTOR – zawiera ok. 40% miąższu aloesowego i ok. 5%KREM R3 FACTOR – zawiera ok. 40% miąższu aloesowego i ok. 5%  
kwasów owocowych AHA a w połączeniu z aloesem kwasy nie wywołująkwasów owocowych AHA a w połączeniu z aloesem kwasy nie wywołują  
podrażnień i uczuleń, jednocześnie skutecznie wykonują peelingpodrażnień i uczuleń, jednocześnie skutecznie wykonują peeling  
enzymatyczny.enzymatyczny.

3.MASECZKA PRZECIWZMARSZCZKOWA3.MASECZKA PRZECIWZMARSZCZKOWA  

Na oczyszczoną skórę kolejno nakładamy i chwilę odczekujemyNa oczyszczoną skórę kolejno nakładamy i chwilę odczekujemy
- odżywkę ALPHA E-FACTOR- odżywkę ALPHA E-FACTOR
- krem pod oczy ALLURING EYES- krem pod oczy ALLURING EYES
- krem R3 FACTOR- krem R3 FACTOR
- materiał maseczki FF nawilżony ALOESOWYM TONIKIEM- materiał maseczki FF nawilżony ALOESOWYM TONIKIEM

Maseczkę trzymamy na twarzy ok. 15-20 minMaseczkę trzymamy na twarzy ok. 15-20 min
Serum ALPHA E-FACTORSerum ALPHA E-FACTOR działa ochronnie, zabezpiecza skórę przed działa ochronnie, zabezpiecza skórę przed  
wolnymi rodnikami, uelastycznia i odżywia.wolnymi rodnikami, uelastycznia i odżywia.
Zawiera:Zawiera:



- witaminę E,A,C – działająco antyrodnikowo- witaminę E,A,C – działająco antyrodnikowo
- olejek sojowy i olejek z nasion ogórecznika lekarskiego-dostarczają- olejek sojowy i olejek z nasion ogórecznika lekarskiego-dostarczają  
skórze nienasyconych kwasów tłuszczowych, które regenerują warstwęskórze nienasyconych kwasów tłuszczowych, które regenerują warstwę  
lipidową.lipidową.
Krem pod oczy ALLURING EYESKrem pod oczy ALLURING EYES – zawiera ok. 40% miąższu – zawiera ok. 40% miąższu  
aloesowego-nawilża, odżywia, uelastycznia i ochrania delikatną skóręaloesowego-nawilża, odżywia, uelastycznia i ochrania delikatną skórę  
wokół oczu.wokół oczu.

4.MASECZKA DO CERY TRĄDZIKOWEJ/wysoki4.MASECZKA DO CERY TRĄDZIKOWEJ/wysoki  
stopień zawartości miąższu aloesowego/stopień zawartości miąższu aloesowego/

Na oczyszczoną cerę kolejno nakładamy i chwilę odczekujemy:Na oczyszczoną cerę kolejno nakładamy i chwilę odczekujemy:

- GALARETKĘ ALOESOWĄ/ 84% miąższu aloesowego/- GALARETKĘ ALOESOWĄ/ 84% miąższu aloesowego/
- krem ALOESOWO PROPOLISOWY/ 72% miąższu aloesowego/- krem ALOESOWO PROPOLISOWY/ 72% miąższu aloesowego/
-nawilżamy materiał maseczki FF AKTYWATOREM ALOESOWYM/ 99%-nawilżamy materiał maseczki FF AKTYWATOREM ALOESOWYM/ 99%  
miąższu aloesowego/miąższu aloesowego/

Trzymamy na twarzy ok. 15-20 minTrzymamy na twarzy ok. 15-20 min
Maseczka ta ma działanie wysoce bakteriostatyczne, regenerujące,Maseczka ta ma działanie wysoce bakteriostatyczne, regenerujące,  
odżywcze, nawilżające, oczyszczające, matowi skórę, zamyka pory skóry,odżywcze, nawilżające, oczyszczające, matowi skórę, zamyka pory skóry,  
łagodzi stany zapalne i reguluje pracę gruczołów łojowych.łagodzi stany zapalne i reguluje pracę gruczołów łojowych.

Gdy cera jest wrażliwa może wystąpić intensywne zaróżowienie skóry.Gdy cera jest wrażliwa może wystąpić intensywne zaróżowienie skóry.  
Maseczka zawiera procentowo b.duże stężenie aloesu, który z koleiMaseczka zawiera procentowo b.duże stężenie aloesu, który z kolei  
przyśpiesza mikrokrążenie podskórne dając chwilowy efektprzyśpiesza mikrokrążenie podskórne dając chwilowy efekt  
zaczerwienienia.zaczerwienienia.

Poleca się też stosowanie wersji złagodzonej. Dłużej jednak czekamy naPoleca się też stosowanie wersji złagodzonej. Dłużej jednak czekamy na  
uspokojenie się stanów zapalnych skóry.uspokojenie się stanów zapalnych skóry.
Wersja złagodzonaWersja złagodzona
- zamiast galaretki, żel MSM- zamiast galaretki, żel MSM
- krem Aloesowo Propolisowi- krem Aloesowo Propolisowi
- zamiast Aktywatora – Tonik Aloesowy- zamiast Aktywatora – Tonik Aloesowy

5.MASECZKA OCZYSZCZAJĄCA5.MASECZKA OCZYSZCZAJĄCA

Na oczyszczoną twarz nakładamy maseczkę FDJNa oczyszczoną twarz nakładamy maseczkę FDJ
Jest to maseczka dwu składnikowaJest to maseczka dwu składnikowa
- aktywator aloesowy- aktywator aloesowy
- nośnik pudrowy- nośnik pudrowy
Łączymy te dwa składniki w proporcji 1/1 w celu otrzymania intensywnieŁączymy te dwa składniki w proporcji 1/1 w celu otrzymania intensywnie  
oczyszczającej maseczki.oczyszczającej maseczki.



Natychmiast na tak przygotowaną cerę nakładamy suchy materiał FF, aNatychmiast na tak przygotowaną cerę nakładamy suchy materiał FF, a  
następnie pędzelkiem nakładamy na czoło, nos, brodę kolejną porcjęnastępnie pędzelkiem nakładamy na czoło, nos, brodę kolejną porcję  
maseczki FDJ. Czekamy na całkowite wyschnięcie maseczki i powoli jąmaseczki FDJ. Czekamy na całkowite wyschnięcie maseczki i powoli ją  
odklejamy wraz ze wszystkimi zabrudzeniami porów skóry. Maseczkaodklejamy wraz ze wszystkimi zabrudzeniami porów skóry. Maseczka  
oprócz działania oczyszczającego nawilża, odżywia, wygładza skórę ioprócz działania oczyszczającego nawilża, odżywia, wygładza skórę i  
działa liftingująco, wykonując gimnastykę statyczną mięśni.działa liftingująco, wykonując gimnastykę statyczną mięśni.



Zabieg Tonizujący Zabieg Tonizujący 
Modelowanie CiałaModelowanie Ciała

CZAS ZABIEGU: 80 min.CZAS ZABIEGU: 80 min.

Zabieg wyszczuplający, antycelulitowy, detoksykujący, zmniejszającyZabieg wyszczuplający, antycelulitowy, detoksykujący, zmniejszający  
obwody ciała.obwody ciała.

DZIAŁANIE:DZIAŁANIE:
- Oczyszcza skórę i tkankę podskórną- Oczyszcza skórę i tkankę podskórną
- Stymuluje krążenie krwi- Stymuluje krążenie krwi
- Odżywia, nawilża i ujędrnia ciało- Odżywia, nawilża i ujędrnia ciało
- Przeciwzapalne- Przeciwzapalne
- Likwiduje celulit- Likwiduje celulit
- Zmniejsza rozstępy- Zmniejsza rozstępy
- Redukuje podskórną tkankę tłuszczową- Redukuje podskórną tkankę tłuszczową
- Poprawia strukturę skóry-wzmacnia tkankę łączną- Poprawia strukturę skóry-wzmacnia tkankę łączną
- Podnosi ciepłotę ciała- Podnosi ciepłotę ciała
- Przyśpiesza przemianę materii także na poziomie tkankowym- Przyśpiesza przemianę materii także na poziomie tkankowym
- Doskonały dla osób z reumatyzmem- Doskonały dla osób z reumatyzmem

PRZECIWWSKAZANIA:PRZECIWWSKAZANIA:
- Ciąża- Ciąża
- Zakrzepowe zapalenie żył- Zakrzepowe zapalenie żył
- Bezpośrednio po saunie, solarium i woskowaniu- Bezpośrednio po saunie, solarium i woskowaniu

MOŻLIWE DO WYKONANIA PO KONSULTACJI ZMOŻLIWE DO WYKONANIA PO KONSULTACJI Z  
LEKARZEM:LEKARZEM:
- Okres karmienia piersią- Okres karmienia piersią
- Wysokie i niskie ciśnienie- Wysokie i niskie ciśnienie
- Cukrzyca i epilepsja- Cukrzyca i epilepsja

CZĘSTOTLIWOŚĆ:CZĘSTOTLIWOŚĆ:
- W serii od 6 do 12 zabiegów, nie więcej niż 2 lub 3 razy w tygodniu.- W serii od 6 do 12 zabiegów, nie więcej niż 2 lub 3 razy w tygodniu.
- Dla podtrzymania efektu zabieg wykonujemy raz na 3 tygodnie- Dla podtrzymania efektu zabieg wykonujemy raz na 3 tygodnie
-, Jeżeli występuje taka potrzeba serię możemy powtórzyć już po 3-, Jeżeli występuje taka potrzeba serię możemy powtórzyć już po 3  
tygodniachtygodniach

Informujemy, pacjętkę aby wykonała peeling całego ciała przy pomocyInformujemy, pacjętkę aby wykonała peeling całego ciała przy pomocy  
Aloesowego Żelu do Kąpieli i Lufy Myjki na 8 godz. przed zabiegiem. NieAloesowego Żelu do Kąpieli i Lufy Myjki na 8 godz. przed zabiegiem. Nie  



należy spożywać i pić napoi na 2 godz. przed i po zabiegu. Zabiegnależy spożywać i pić napoi na 2 godz. przed i po zabiegu. Zabieg  
wykonujemy na kolana, uda, pośladki, brzuch, plecy i ramiona.wykonujemy na kolana, uda, pośladki, brzuch, plecy i ramiona.

PREPARATY DO ZABIEGU:PREPARATY DO ZABIEGU:
- Aloesowy Zestaw Tonizujący do Ciała- Aloesowy Zestaw Tonizujący do Ciała
- Aloe First- Aloe First
- Aloe MSM Gel (w wersji bez celulitu nie podajemy MSM Gel)- Aloe MSM Gel (w wersji bez celulitu nie podajemy MSM Gel)

UWAGI:UWAGI:
- Informujemy pacjętkę, jakie powinna odczuwać reakcje w czasie- Informujemy pacjętkę, jakie powinna odczuwać reakcje w czasie  
zabiegu, a więc: podnosi się temperaturę ciała, może czuć pieczenie,zabiegu, a więc: podnosi się temperaturę ciała, może czuć pieczenie,  
pocenie się, szybsze krążenie krwi, parcie na pęcherz.pocenie się, szybsze krążenie krwi, parcie na pęcherz.

SPOSÓB WYKONANIA:SPOSÓB WYKONANIA:
- Spryskaj ciało, Aloe First’em- Spryskaj ciało, Aloe First’em
- Wmasuj Aloesowy Krem Tonizujący w kierunku serca- Wmasuj Aloesowy Krem Tonizujący w kierunku serca
- Na miejsca najbardziej dotknięte celulitem nanieś Aloe MSM Gel- Na miejsca najbardziej dotknięte celulitem nanieś Aloe MSM Gel
- Zawiń pacjentkę folią, owiń prześcieradłem, nakryj kocem, nogi- Zawiń pacjentkę folią, owiń prześcieradłem, nakryj kocem, nogi  
powinny być wyżej położone niż głowapowinny być wyżej położone niż głowa
- Po 1-godz. ściągnij folię, wytrzyj ciało z potu ręcznikami jednorazowymi- Po 1-godz. ściągnij folię, wytrzyj ciało z potu ręcznikami jednorazowymi  
i wmasuj Krem Pielęgnacyjnyi wmasuj Krem Pielęgnacyjny

PIELĘGNACJA W DOMU:PIELĘGNACJA W DOMU:
- 2-3 razy w tygodniu prysznic przy użyciu Aloesowego Żelu do Kąpieli- 2-3 razy w tygodniu prysznic przy użyciu Aloesowego Żelu do Kąpieli
- Krem Pielęgnacyjny na miejsca objęte celulitem- Krem Pielęgnacyjny na miejsca objęte celulitem
- Pić Miąższ Aloesowy i dużo wody- Pić Miąższ Aloesowy i dużo wody
- Uprawiać ćwiczenia gimnastyczne- Uprawiać ćwiczenia gimnastyczne

      



Zabieg UjędrniającyZabieg Ujędrniający
i Podnoszący Biusti Podnoszący Biust

CZAS ZABIEGU: 60 min.CZAS ZABIEGU: 60 min.

Zabieg ujędrniający, nawilżający, regenerujący skórę biustu,Zabieg ujędrniający, nawilżający, regenerujący skórę biustu,  
wzmacniający mięśnie piersiowe, podnoszący biust.wzmacniający mięśnie piersiowe, podnoszący biust.

DZIAŁANIE:DZIAŁANIE:
- Odżywia, nawilża, regeneruje skórę- Odżywia, nawilża, regeneruje skórę
- Wzmacnia tkankę łączną, z której zbudowana jest powięź (naturalny- Wzmacnia tkankę łączną, z której zbudowana jest powięź (naturalny  
biustonosz)biustonosz)
- Zmniejsza rozstępy- Zmniejsza rozstępy

PRZECIWWSKAZANIA:PRZECIWWSKAZANIA:
- Ciążą- Ciążą
- Karmienie piersią- Karmienie piersią
- Operacja biustu- Operacja biustu
- Nowotwory- Nowotwory

CZĘSTOTLIWOŚĆ:CZĘSTOTLIWOŚĆ:
- Dwa razy w tygodniu, przynajmniej 10 zabiegów- Dwa razy w tygodniu, przynajmniej 10 zabiegów

PREPARATY DO ZABIEGU:PREPARATY DO ZABIEGU:
- Mleczko Oczyszczająco-Złuszczające- Mleczko Oczyszczająco-Złuszczające
- Aloe First lub Tonik Aloesowy lub Aktywator- Aloe First lub Tonik Aloesowy lub Aktywator
- Aloesowy Krem Pielęgnacyjny- Aloesowy Krem Pielęgnacyjny
- Nośnik Pudrowy- Nośnik Pudrowy
- Emulsja Aloesowa lub Emulsja Nawilżająca- Emulsja Aloesowa lub Emulsja Nawilżająca

SPOSÓB WYKONANIA:SPOSÓB WYKONANIA:
- Usuń zrogowaciały naskórek za pomocą Mleczka- Usuń zrogowaciały naskórek za pomocą Mleczka
- Spryskaj Tonikiem lub Aloe Firstem- Spryskaj Tonikiem lub Aloe Firstem
- Nałóż Aloesowy Krem Pielęgnacyjny i wykonaj masaż biustu- Nałóż Aloesowy Krem Pielęgnacyjny i wykonaj masaż biustu
- Zmieszaj 1 lub 2 łyżeczki Nośnika Pudrowego z 1,5 lub 3 łyżeczkami- Zmieszaj 1 lub 2 łyżeczki Nośnika Pudrowego z 1,5 lub 3 łyżeczkami
Aktywatora lub Aloe Firstu (w zależności od wielkości biustu) i rozdróbAktywatora lub Aloe Firstu (w zależności od wielkości biustu) i rozdrób  
maseczkę na pulchną pianęmaseczkę na pulchną pianę
- Nakładaj pędzelkiem - Nakładaj pędzelkiem 
- Po 30 min. Zmyj maseczkę nanosząc pędzlem wodę- Po 30 min. Zmyj maseczkę nanosząc pędzlem wodę
- Wymasuj i zmyj wacikami- Wymasuj i zmyj wacikami



- Na zakończenie zabiegu nałóż Emulsję Aloesową lub Emulsję- Na zakończenie zabiegu nałóż Emulsję Aloesową lub Emulsję  
NawilżającąNawilżającą

UWAGI:UWAGI:
- Zabieg można poszerzyć o pielęgnację dekoltu i szyi. Wykonujemy- Zabieg można poszerzyć o pielęgnację dekoltu i szyi. Wykonujemy  
wówczas masaż tych miejsc Aloesowym Kremem Pielęgnacyjnym,wówczas masaż tych miejsc Aloesowym Kremem Pielęgnacyjnym,  
zamiast Maseczki Pudrowej nakładamy Maseczkę FF.zamiast Maseczki Pudrowej nakładamy Maseczkę FF.
-, Jeżeli nie zamierzamy liftingować biustu, lecz jedynie odżywić skórę-, Jeżeli nie zamierzamy liftingować biustu, lecz jedynie odżywić skórę  
nakładamy Maseczkę FF na obie piersi. nakładamy Maseczkę FF na obie piersi. 



Maseczka Aloe Fleur De JouvenceMaseczka Aloe Fleur De Jouvence

CZAS ZABIEGU: 60 min.CZAS ZABIEGU: 60 min.

DZIAŁANIE:DZIAŁANIE:
- Liftingujące- Liftingujące
- Gimnastyka mięśni (spontaniczny masaż twarzy)- Gimnastyka mięśni (spontaniczny masaż twarzy)
- Napięcie mięśni i skóry- Napięcie mięśni i skóry
- Symulacja cyrkulacji krwi- Symulacja cyrkulacji krwi
- Zwiększenie zdolności absorpcyjnej skóry- Zwiększenie zdolności absorpcyjnej skóry
- Poprawienie elastyczności skóry- Poprawienie elastyczności skóry
- Widoczna poprawa wyglądu skóry- Widoczna poprawa wyglądu skóry

Zabieg Fleur de Jouvence można już stosować w okresie dojrzewania wZabieg Fleur de Jouvence można już stosować w okresie dojrzewania w  
tym także z trądzikiem młodzieńczym, (choć stan skóry na początku możetym także z trądzikiem młodzieńczym, (choć stan skóry na początku może  
się pogorszyć). Zabieg nie musi być wykonywany seryjnie. Można gosię pogorszyć). Zabieg nie musi być wykonywany seryjnie. Można go  
polecić jako zabieg „na wyjście” – wykonywać na 12-24 godzin przedpolecić jako zabieg „na wyjście” – wykonywać na 12-24 godzin przed  
wyjściem. Jeżeli mamy do czynienia z oznakami starzenia się,wyjściem. Jeżeli mamy do czynienia z oznakami starzenia się,  
proponujemy serię: 2-3 razy w tygodniu przynajmniej 10 zabiegów.proponujemy serię: 2-3 razy w tygodniu przynajmniej 10 zabiegów.  
Podtrzymująco jeden zabieg w miesiącu. Serię możemy powtarzać 2-3Podtrzymująco jeden zabieg w miesiącu. Serię możemy powtarzać 2-3  
razy w roku.razy w roku.

PRZECIWWSKAZANIA:PRZECIWWSKAZANIA:
- Bakteryjne zapalenie skóry- Bakteryjne zapalenie skóry
- Trądzik różowaty II i III stopnia- Trądzik różowaty II i III stopnia
- Bezpośrednio po eksfoliacji naskórka i dermabrazji- Bezpośrednio po eksfoliacji naskórka i dermabrazji
- Przy powiększonej tarczycy- Przy powiększonej tarczycy

PREPARATY DO ZABIEGU:PREPARATY DO ZABIEGU:
- Aloe Fleur de Jouvence- Aloe Fleur de Jouvence
- Forever Ralpha-E Factor- Forever Ralpha-E Factor
- Forever Alluring Eses- Forever Alluring Eses
- Forever Aloe Scrub- Forever Aloe Scrub
- Aloesowe mydło w płynie- Aloesowe mydło w płynie

Informujemy pacjętkę, co będzie odczuwała w czasie zabiegu:Informujemy pacjętkę, co będzie odczuwała w czasie zabiegu:
- Szybką cyrkulację krwi- Szybką cyrkulację krwi
- Pulsowanie mięśni- Pulsowanie mięśni
- Mocne ściąganie skóry- Mocne ściąganie skóry
- Może pojawić się pieczenie i swędzenie skóry- Może pojawić się pieczenie i swędzenie skóry
Nie wolno rozmawiać w czasie zabieguNie wolno rozmawiać w czasie zabiegu



SPOSÓB WYKONANIA:SPOSÓB WYKONANIA:
- Usuń makijaż za pomocą Mleczka Oczyszczająco-Złuszczającego- Usuń makijaż za pomocą Mleczka Oczyszczająco-Złuszczającego
- Wykonaj peeling – Forever Aloe Scrub + Aloesowe Mydło w płynie- Wykonaj peeling – Forever Aloe Scrub + Aloesowe Mydło w płynie
- Zmyj obficie wodą- Zmyj obficie wodą
- Przemyj Tonikiem- Przemyj Tonikiem
- Zmieszaj 1 łyżeczkę Nośnika Pudrowego z 1 łyżeczką Aktywatora- Zmieszaj 1 łyżeczkę Nośnika Pudrowego z 1 łyżeczką Aktywatora  
Aloesowego i ubij do otrzymania pulchnej pianyAloesowego i ubij do otrzymania pulchnej piany
- Nałóż maseczkę- Nałóż maseczkę
- Pozostaw na 20-30 min.- Pozostaw na 20-30 min.
- Zmyj maseczkę pędzlem namoczonym w ciepłej wodzie i rozmasuj- Zmyj maseczkę pędzlem namoczonym w ciepłej wodzie i rozmasuj  
delikatnie palcamidelikatnie palcami
- Można włączyć Vapozon na 5-10 min.- Można włączyć Vapozon na 5-10 min.

Ze względu na dużą zdolność absorpcyjną skóry po zabiegu, zaleca sięZe względu na dużą zdolność absorpcyjną skóry po zabiegu, zaleca się  
nałożenie Forever Ralpha-E Factor i Kremu Odżywczego na Noc, a nanałożenie Forever Ralpha-E Factor i Kremu Odżywczego na Noc, a na  
okolice oczu Forever Alluring Eses.okolice oczu Forever Alluring Eses.
Zabieg można wzbogacić Maseczką płatkową Fleur Fabrique. Zabieg można wzbogacić Maseczką płatkową Fleur Fabrique. 

UWAGI:UWAGI:
Skóra sucha, wrażliwa.Skóra sucha, wrażliwa.
- 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1,5 łyżeczki Aktywatora Aloesowego,- 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1,5 łyżeczki Aktywatora Aloesowego,  
czas trwania 15 min. Pod maseczkę można położyć Ralpha-E Factor.czas trwania 15 min. Pod maseczkę można położyć Ralpha-E Factor.  
Zakończyć Emulsją AloesowąZakończyć Emulsją Aloesową

  Skóra tłusta trądzikowa.Skóra tłusta trądzikowa.
- 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1 łyżeczka Aloe First’u – czas trwania- 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1 łyżeczka Aloe First’u – czas trwania  
30 min. Pod maseczkę można położyć Krem Aloesowo-Propolisowy lub30 min. Pod maseczkę można położyć Krem Aloesowo-Propolisowy lub  
Aloe MSM Gel. Zakończ Kremem Aloesowo Propolisowym.Aloe MSM Gel. Zakończ Kremem Aloesowo Propolisowym.

Skóra mieszana podrażniona.Skóra mieszana podrażniona.
 - 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1,5 łyżeczki Aktywatora Aloesowego - 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1,5 łyżeczki Aktywatora Aloesowego  
czas trwania 20-25 min. Pod maseczkę można położyć Ralpha-E Factorczas trwania 20-25 min. Pod maseczkę można położyć Ralpha-E Factor  
lub Emulsję Aloesową lub Emulsję Nawilżającą. Zakończ Emulsjąlub Emulsję Aloesową lub Emulsję Nawilżającą. Zakończ Emulsją  
AloesowąAloesową

Skóra wiotka, ziemista.Skóra wiotka, ziemista.
- 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1 łyżeczki Aktywatora Aloesowego,- 1 łyżeczka Nośnika Pudrowego + 1 łyżeczki Aktywatora Aloesowego,
Czas trwania 30 min. Pod maseczkę nałóż R3 Factor. Zakończ Ralpha-ECzas trwania 30 min. Pod maseczkę nałóż R3 Factor. Zakończ Ralpha-E  
Factor i Odżywczy Krem na noc.Factor i Odżywczy Krem na noc.

Nie stosować makijażu, przez co najmniej 2 godz. unikać bezpośredniego,Nie stosować makijażu, przez co najmniej 2 godz. unikać bezpośredniego,  
ostrego słońca.ostrego słońca.




