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4

ConceptConcept

Exception Marine

Løsningen
Den første Marine Lifting Facial som redefinerer 

ansiktskonturen, gjenoppretter hudens tetthet og fyller ut 
rynker. 

Hvem er det for?
Kvinner med litt saggete/slapp hud: Mindre definert kjevelinje, slapp hud og rynker, hengete
øyelokk.

Hva skjer i huden?
Med alderen reduseres fibroblast-mitrokondrienes metabolisme. Noe som fører til:
§ En reduksjon av fibroblastenes kontraktile evne fører til at huden blir slapp
§ En reduksjon i kapasiteten til å produsere nok støttefibre, fører til synlig tap av hudtetthet.



Innovation
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Heroes active ingredients « Patented Marine 
Replenishment Complex »

Fragrance
En feminin duft av tre og pudderblomster

Toppnote: Fresia & Jasmine 
Midtnote: Hvite peoner

Basenote: Sandeltre

Naturlige 
algehormoner

OPPRINNELSE

En kombinasjon av to 
brunalgeekstrakter:Ascophyllium

Nodosum og Halopteris Scoparia, rik på 
fytohormoner

VIRKNING

§ Øker fibroblastenes mitrokondrielle
aktivitet for å øke cellerespirasjonen
og gjenopprette energi og kontraktil
styrke. Styrker fibroblastenes
mitokondrielle aktivitet for å øke
cellens respirasjon og gjenopprette
energi for deres kontraktile styrke

Egyptisk 
fikentreekstrakt

OPPRINNELSE

Vannaktig ekstrakt av Ceratonia Siliqua
Egyptiske fikenfrø rike på bioaktive oligo-

galaktomannaner

VIRKNING

§ Gjenoppretter fibroblastenes
motorisitet og kontraktilitet

Native Edelweiss 
celler

OPPRINNELSE

En sjelden blomst med kallenavn 
sølvstjerne, eller dronningen av isbreene. 
Hentet ut ved høsting av plantestamceller 
uten bruk av løsemidler eller miljøgifter.

VIRKNING

§ Beskytter fibroblastene og deres
mitrokondrier

§ Beskytter deres kontraktile styrke mot
UV stråler

§ Booster produksjonen av støttefibre.



Professional Products and Accessories

FOR 

SALONG:
KT15046 – 100 ml

Aquatic Essence:
THALGO sin  signaturduft. Aromatisk kompleks med essensielle oljer.

DUFTPYRAMIDE SALGSPOENG BRUKSANVISNING

§ Toppnote: Grapefrukt
§ Midtnote: Marinealge
§ Basenote: Musk

§ Varmduftende kluter
§ Skånsom rens
§ Avsluttende touch for

renseritualet

§ SALONG: Fortynn 1 ml Aquatic
Essence i 1 liter vann. Dypp
klutene i, vri dem opp og legg dem
i varmeskapet.

FOR 

SALONG:
KT18008 – 6
behandlinger

Exception Marine Programme:
Inkluderer alle essensielle produktene for å utføre Exceptional Redensifying Treatment som er designet for å 

behandle slapp hud og tap av spens/tetthet

BOKSEN INNEHOLDER RESULTATER(1) BRUKSANVISNING

§ Intensive Redensifying Serum
§ Exceptional Mask
§ Pinsettklype

§ Fyldigere hud
§ Redefinert/oppstrammet

ansiktskontur
§ Utglattede rynker

§ SALONG: Påfør et produkt av
gangen. Følg protokollen.

FOR 

SALONG:
KT15014 – 150 ml

Oligo-Marine Massage Cream:
Remineraliserende massasjekrem med Sève Bleue des Océans, som har en unik tekstur for en lang og 

avslappende massasje.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Macadamianøttolje
§ Bringebærfrøolje

§ Virker remineraliserende
§ Fyller ut huden
§ Avslappet klient

§ SALONG: Bruk 4 ml for en ti
minutters massasje
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(1) Clinical study conducted on 15 volunteers (aged 50-61), who had undergone a facial treatment protocol comprising the exfoliation step and Energilift facial massage of the Exceptional Redensifying Treatment –
Evaluation of the anti-ageing efficacy of the facial treatment protocol by self-assessment questionnaire



FOR 

SALONG:
BT15013 – Sett 
med 2 Gentle 

Cleansing Brushes

Gentle Cleansing Brushes:
Disse ultramyke kostene – signatur til Eveil à la Mer Ritualet – renser huden perfekt

INNEHOLDER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ 2 Gentle Cleansing Brushes i
én kartong

§ Sørger for dyp rens og fjerner
forsiktig sminke og urenheter

§ SALONG: Vask i såpevann og
desinfiser før- og etter bruk. La
tørke flatt.

7



Professional and Retail Products
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FOR

SALG:
VT15045 – 125 ml

SALONG:
KT15039 – 250 ml

Express Make-up Remover:
Bi-Phase lotion for øyne og lepper med Sève Bleue des Océans, som fjerner all makeup i ett trinn, også vannfast 

sminke. Duftfri

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER (1) BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Provitamin B5

§ Perfekt rens til øyne og lepper
§ Irriterer og svir ikke
§ Kan brukes på sensitiv hud

§ SALG / SALONG: Rist godt før
bruk, påfør deretter 1 ml på en
bomullspad

FOR 

SALG:
VT15049 – 200 ml

SALONG:
KT15043 – 500 ml

Gentle Cleansing Milk:
En silkemyk rensemelk som effektivt rengjør huden, også sensitiv hud.. 

AKTIV INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Allantoin

§ Perfekt rens
§ Ingen følelse av ubehag på

huden (2)

§ Ingen svie/ubehag i øynene(2)

§ SALONG: Påfør 5 ml, emulger 
med  Gentle Cleansing Brushes, 
og rens av med varm klut.

FOR 

SALG:
VT15048 – 200 ml

SALONG:
KT15042 – 500 ml

Beautifying Tonic Lotion:
Første tonic med Sève Bleue des Océans. Den perfekte rensefinish for alle hudtyper, selv sensitiv hud. Ansikt og 

øyne. Alkoholfri.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans § Tonet, myk og beroliget hud
§ Ingen følelse av ubehag på

huden (3)

§ Ingen tårer eller sviende øyne
(3)

§ SALONG: Påfør 3 ml over ansiktet
og halsen med en bomullspad

(1) Usage test under dermatological and ophthalmological control, conducted on 17 volunteers who had used the Express Make-up Remover for 14 days
(2) Usage test under dermatological and ophthalmological control conducted on 16 volunteers having used the Gentle Cleansing Milk for 14 days
(3) Usage test under dermatological and ophthalmological control conducted on 17 volunteers having used the Beautifying Tonic Lotion for 21 days



FOR

SALG:
VT16005 – 50 ml

SALONG:
KT16004 – 150 ml

Resurfacing Cream:
Jevner ut rynker og ujevnheter. Rik på mikrokrystaller av aluminiumoksid og Sheasmør. Denne kremen gir optimal 

eksfoliering uten å tørke ut huden.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Mikrokrystaller av
aluminiumoksid

§ Sheasmør

§ Restrukturert hud
§ Smidig hud
§ Glatt hud
§ Glødende og jevn hudtone

§ SALG / SALONG: Påfør 2 ml
spesifikt rynke for rynke. Emulgér
og rens av med en varm fuktig
klut.

FOR

SALG:
VT15013 – 50 ml

SALONG:
KT15012 – 150 ml

Eyelid Lifting Cream:
Øyekrem som gir øyeblikkelig og varig lifting-effekt og som gradvis åpner opp øyeområdet igjen. Rynker jevnes ut 

og mørke ringer blir synlig redusert

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER(2) BRUKSANVISNING

§ Patentert utfyllende
marinekompleks

§ Rensende fraksjon av
havresukker

§ Plantekompleks mot mørke
ringer og hovenhet

§ Umiddelbar oppstrammende
effekt: 95%

§ Mindre synlige mørke ringer:
100%

§ SALG / SALONG: Påfør området
rundt øynene.

FOR 

SALG:
VT15053 – 150 ml

SALONG:
KT15045 – 250 ml

Reviving Marine Mist:
Et uunnværlig skjønnhetsvann som gir huden de fuktighetsgivende og revitaliserende fordelene av sjøvann på 

daglig basis. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER (1) BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ 27 poly-revitaliserende

næringsstoffer

§ Hudfornying/revitalisering:
88%

§ Myk og fuktet hud: 94%.
§ Friskere hudtone: 100%

§ SALG / SALONG: Trenger ikke å
riste på flasken. Spray 1 ml over
ansiktet

(1) Usage test under dermatological and ophthalmological control, conducted on 17 volunteers who had used the Mist for 21 days – self-evaluation (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(2) Clinical study carried out on 20 volunteers having used the Eyelid Lifting Cream twice daily for 28 days – Self-assessment (% of volunteers who agree and mostly agree)

9



FOR

SALG:
VT18001 – 50 ml

SALONG:
KT18001 – 100 ml

Redensifying Cream:
En nydelig fløyelsaktig tekstur som reskulpturerer ansiktskonturene, fyller ut rynker, og gir volum, løft og en jevnere 

hudtone. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Patentert utfyllende
marinekompleks

§ Ultra-rensende lakrisekstrakt

§ Bedre hudkonsistens: 90%(1)

§ Restrukturert volum: 85%(1)

§ Mer spenst og støtte: 85%(2)

§ SALG / SALONG: Påfør1 ml over
ansiktet og halsen.

10

(1) Clinical study carried out by 20 volunteers having used the Redensifying Cream twice daily for 42 days – Self-assessment after 42 days (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(2) Clinical study carried out by 20 volunteers having used the Redensifying Cream twice daily for 42 days – Self-assessment after 42 days and after 28 days (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)



Retail Products

FOR

SALG:
VT18003 – 30 mls

Intensive Redensifying Serum:
Med et høy innhold av aktive ingredienser, sørger serumet for å stramme opp ansiktskonturen samtidig som det 

reaktiverer hudens naturlige glød og vitalitet. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Patentert utfyllende
marinekompleks

§ Glødaktiverende trio
§ Hyaluronsyre

§ Tykkere hud: 95%(1)

§ -0.5 av gjennomsnittlig grad(2)

§ Friskere hudfarge: 95%(1)

§ SALG: Varm serumet i håndflatene
og påføre på følgende måte:

Ø Start på midten av ansiktet og
klapp utover og oppover ansiktet til
pannen og deretter haken og
kinnene.

Ø Massér inn med roterende,
knipende bevegelser med
tommelen og langfingeren.

FOR

SALG:
VT18002 – 50 ml

Redensifying Rich Cream:
Kremen har en saftig og rik tekstur som reskulpturerer ansiktskonturen. Fyller ut rynker, løfter, gir volum og jevner 

ut hudtonen.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Patentert utfyllende
marinekompleks

§ Ultra-rensende lakrisekstrakt

§ + 70% mer fuktighet 1 time
etter påføring (3)

§ Oppstrammet ansiktskontur(4)

§ Mer volum(4)

§ SALG: Påfør 1 ml over ansiktet og
halsen
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(1) Clinical study on 21 volunteers having used the Intensive Redensifying Serum twice daily for 42 days - Self-assessment
(2) Clinical score on ptosis of the face among 21 volunteers having used the Intensive Redensifying Serum twice daily for 42 days
(3) Evaluation by corneometry of skin hydration after a single standardised application of the Redensifying Rich Cream carried out on 11 volunteers
(4) Clinical study carried out on 21 volunteers having used the Redensifying Rich Cream twice daily for 42 days – Self-assessment and clinical scoring



Preparation for the treatment

§ Atmosfæren i behandlingsrommet:
Et rent, innbydende behandlingsrom som inspirerer til ro og avslapning.
Velg musikk som passer til behandlingen

§ Sett klart:
1 Collagen 5000 Shot
+ 2 bomullspads dynket i 3 ml Beautifying Tonic Lotion
+ 1 liten skål med 2 ml Resurfacing Cream
+ 1 liten skål med 1 ml Redensifying Cream
+ 1 liten skål med 1 ml Eyelid Lifiting Cream

§ Lett tilgjengelig:
Reviving Marine Mist
Express Make-up Remover

Oligo-Marine Massasjekrem
+ Exception Marine Programme with :

1 Intensive Redensifying Serum
1 Exception Marine Mask
1 pinsett

§ I varmeskapet:
3 fuktige kluter dynket i Aquatic Essence (brukes til å rense av Gentle Cleansing Milk og Resurfacing Cream)
+ 1 liten skål med 5 ml Gentle Cleansing Milk

Husk å sjekke kundens tidligere kjøp og behandlinger i kundefilen din. 

Den informasjonen gir deg mulighet til å være en god veileder for din kunde, og gi kunden personlig og 
relevant informasjon.
.

Forberedelse før behandling:

12



1. FORBEREDELSE
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Éveil à la Mer massasje – se teknisk manual
Express Make-up Remover (1 ml)

§ Rens av øyne og lepper
Gentle Cleansing Milk (5 ml) påfør med Gentle Cleansing Brushes
Beautifying Tonic Lotion (3 ml)
Resurfacing Cream (2 ml) – 10 min

§ Påfør rynker
§ Jobb rynke for rynke
§ Hudstimulering

Steamer (valgfritt)

2. KLARGJØRING
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Regenererende Digitopressure – se teknisk manual

3. KORRIGERING
Intensive Redensifying Serum

§ Energylift massasje på halve ansiktet, så den andre siden. Deretter begge 
sider samtidig. Avslutt på decollete – 20 min – se teknisk manual.

Oligo-Marine Massage Cream (4 ml)
§ Avslappende massasje på decollete, nakken og armene – 10 min – se 

teknisk manual

25 min

30 min

5 min

25 min 4. BEHANDLING
Exception Marine Mask

§ Påfør strimlene etter Thalgo-metoden:
1st: panne
2nd: nese og øyne (del i to)
3rd: midt i ansiktet
4th : ansiktskonturene
5th: hals

Resurfacing Cream (1 ml) + Deeply Nourishing Hand Cream (10 ml)
§ Eksfoliering & håndmassasje

Eyelid Lifting Cream (1 ml)
Redensifying Cream (1 ml)

Gjør klar de fuktige klutene dynket i Aquatic Essence (1 ml) på forhånd, sammen med de øvrige
renseproduktene; sett dem i varmeskapet.

Exception Marine Redensifying Treatment

85 min

13



Prepare

Éveil à la Mer Massasje

1. Spray lett og diffust Reviving Marine Mist over
klientens ansikt for å skape den riktige marine-
atmosfæren.

2. Dra nytte av dette øyeblikket for å få klienten til å
puste dypt og slappe av. Hold et kontrollert trykk på
klientens panne med venstre hånd, og litt lettere med
høyre hånd på solar plexsus. Gjenta 3 ganger.

3. Utfør deretter The Sea of Sand. Bevegelsene gjengir
lyden av bølgene som kommer og går på stranden.
Dette er en sakte og forsiktig bevegelse som utføres på
håndkleet ved klientens ører. Gjenta 3 ganger.

4. Legg hendene på klientens skuldre og press 3
ganger.

5. Hold samme tempo og trykk på trapezius 3 ganger.

Legg et håndkle rundt klientens hodet for å beskytte håret før du starter Éveil à la Mer massasjen.

14

1. 2.
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Éveil à la Mer Massasje

6. Lette massasjestrøk bak på nakken. Gjenta 3
ganger.

7. For ansiktskonturen, sørg for å utøve trykk i dybden –
ikke horisontale strekk. Det gir ikke den samme
følelsen. Gjenta 3 ganger.

8. Hold hendene over øynene med et lett trykk i midten,
og mer intenst på øyebeinet. Gjenta 3 ganger.

9. Pannepress. 3 ganger.

10. Trykk på på sentralaksen på toppen av hodet. 3
ganger.

11. Utfør The Sea of Sand en gang til for å fullføre
velkomstmassasjen. 3 ganger.

15
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Make-up removal

1. Rens øyne og lepper med Express Make-up
Remover (2 ml).

2. Emulgér Gentle Cleansing Milk
(5 ml) bruk Gentle Cleansing Brushes.
Rens deretter med varme kluter dynket i Aquatic
Essence.

3. Påfør Beautifying Tonic Lotion
(3 ml) for en perfekt avsluttende touch. Tørk deretter
med papir eller en tørr klut.

Plassér kunden under steamer i 2 min (valgfritt)

16
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Eksfoliering

Påfør 2 ml Resurfacing Cream på alle rynkene på ansikt
hals og decollete.

Jobb med hver rynke – en etter en med sirkulerende,
utglattende massasjestrøk, samt frem og tilbake med
gniende bevegelser.

2. Hudstimulering
Jobb med halve ansiktet og deretter andre siden med
energigivende bevegelser for å stimulere huden. Bruk dine
to pekefingre på små områder (sinnarynke, kråketær,
lepper) og med to fingre til på større områder (panne, kinn
og hals)

For å avslutte, emulgér med vann for å spre skrubben
jevnt over ansiktet og halsen. Rens deretter med en
lunken klut og tørk av med en tørr klut.

17
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Regenerate

Regenererende Digitopressure

Spray på Reviving Marine Mist (1 ml), utfør deretter en
Regenererende Digitopressure massasje.

1. Pannen - hypofysepunktet
Trykk 3 ganger.

2. Trykk med tre fingre på hver hånd fra øvre
øyebryn oppover til hårfestet. 3 ganger.

3. Blære – Galleblære – mage trio
Triolinje på pannen. 3 ganger

4. Nyrepunkt
På toppen av øyebrynet 3 ganger.

5. Midt-øyebrynspunkt
3 ganger.

6. Kolonpunkt
Ved enden av øyebrynene. 3 ganger.

18
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Regenererende Digitopressure

7. Tinningen
Sirkulerende trykk på tinningen. 3 ganger.

8. Magepunkt
På kanten av nedre kinnbein. 3 times.

9. Tykktarm – mage – tynntarm - trio
Fra siden av nesen til kjevemusklene. 3 ganger.

10. Tykktarm – mage – tynntarm - trio
Fra munnviken til kjevemusklene. 3 ganger.

11. Tykktarm – mage – tynntarm - trio
På ansiktskonturen. 3 ganger.

12. Trykk midt på haken. 3 ganger

13. Strekking bak i nakken
Avslutt med å strekke og dra nakken på begge sider

19
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Correct

Energilift Massasje

Før du utfører massasjen
§ Sørg for å ha korte negler
§ Gjør deretter en grundig undersøkelse av ansiktet for å sikre at kunden ikke har kontraindikasjoner
§ Fortell om effektene av massasjen og hva kunden kan oppleve.

Rekkefølge
§ Energilift- massasjen utføres på ansikt og nakke:
Venstre halvdel >> Stå til høyre for klienten
Høyre halvdel >> Stå til venstre for klienten
Bare siste trinn utføres samtidig på begge sider av ansiktet >> Stå bak klientens hode.

Følt opplevelse av massasjen
§ På grunn av aktivering av mikrosirkulasjonen er det normalt å oppleve en følelse av varme og muligens

en prikkende følelse i nesen.
§ Dagen etter de to første behandlingene kan du oppleve stølhet og smerter i musklene. Det er bevis på at

muskel-toning faktisk har skjedd. Det er derfor et godt resultat.

VIKTIG
Din arbeidsdybde er viktigere enn hvor raskt du jobber. Dette kommer med trening. Nøyaktig teknikk sikrer
det endelige resultatet av behandlingen.
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Massasje av hals og ansiktskontur

Påfør Intensive Redensifying Serum over halve
ansiktet. Start med halsen.

Din posisjon: på motsatt side av den halvdelen du skal
massere.
Jobb med pekefinger og tommel på begge hendene.
Kun på den ene halvdelen av ansikt og hals.
ADVARSEL: Fingrene skal brukes til å holde musklene,
ikke klemme dem. Press skal kun gjøres med
tommelen.

1. Start på halsen, finn sternocleidomastoideus
muskelen med tommel og pekefingre og jobb den
med en diagonal bevegelse fra kragebeinet mot
kjevehjørnet. Fingrene skal holde musklene uten å
klemme. Utfør bevegelsen fire ganger frem og
tilbake. Muskler i arbeid >> n°24

2. Uten å miste kontakt, jobb med musklene under
haken, vekslende ved å trekke med pekefingrene o
skyve med tomler.
Muskler i arbeid>> n°29 and n°30

MUSCLES WORKED :

24. Sternocleidomastoi muscle
29. Mylohyoid muscle
30. Anterior of digastric muscle gastrique

1.

2.
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Massasje av ansiktskontur, panne og hake

MUSCLES WORKED :

1. Frontalis muscle
4. Eyebrow muscles
5. Orbicularis of the eyes
11. Canine
12. Levator muscle of upper lip
14. Zygomaticus major
15. Zygomaticus minor
16. Buccinator
17. Risorius
22. Masseter

1. Uten å miste kontakt:
1.1 Jobb fra haken til kjevemuskulaturen, fra midten av
ansiktet og utover. Bruk tomlene. 4 ganger frem og
tilbake.
1.2 Fortsett fra munnviken til kjevemuskelen
1.3 og deretter fra nesen mot tinningen.
Muskler i arbeid >> n°16-17-22-14-15-11-5

2.1 Uten å miste muskelen, jobb med kråketærne fra
utsiden av øyet opp mot hårlinjen med pekefingrene. 4
ganger frem og tilbake.
Muskler i arbeid >> n°5-1-4

1.1 1.2

1.3 2.1

2.2
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Spesifikk lokalisert massasje på
ansiktskonturen

1. Jobb med peke- og langfingrene samtidig (4 fingre)
på nedre maxilla i diagonal retning, for lift-effekt på
ansiktskonturen.
Muskler i arbeid >> n°16-17-22

2. Jobb med peke- og langfingrene samtidig (4 fingre)
vertikalt på kjevemuskulaturen
Muskler i arbeid >> n°22

Alternativ manøver 1 & 2. Gjenta om nødvendig.

MUSCLES WORKED :

16. Buccinator
17. Risorius
22. Masseter

1. 2.
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Spesifikk lokalisert på nasiolabiale folder, 
lepper og øyne

MUSCLES WORKED :

5. Orbicularis of the eyes
9. Myrtiform muscle
10. Orbicularis oris muscle
11. Canine
12. Levator muscle of upper lip the wing of the nose
14. Zygomaticus major
15. Zogymaticus minor
16. Buccinator
17. Risorius
18. Triangular muscle of the lips
19. Chin muscles

1. Alternativt jobb med de nasiolabiale foldene
diagonalt med peke- og langfingrene, så vel som
leppekonturen, 4 ganger frem og tilbake.
Muskler i arbeid >> n°18-16-17-14-15-11-10-9-12

2. Deretter, gjør samme manøvre på øyekonturen mot
kråketærne. Gjenta 4 ganger.
Muskler i arbeid >> n°5

Utfør de samme manøvrene på andre siden av ansiktet.

TIPS : Før du utfører behandlingen på andre siden, gi
klienten et speil og vis forskjellen på den siden som har
fått behandling og den som ikke har det. Hun blir
garantert overbevist over resultatet.

1 2
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Massasje av hake, nasiolabiale folder og kinn-
regionen

Din posisjon: Stå bak klientens hode.
Manøvrene utføres samtidig på symmetriske muskler

1. Strekk musklene under haken samtidig og i dybden
ved å bruke peke- og langfingrene. Gjenta 4 ganger
Muskler i arbeid >> n°29 and 30

2. Mens du holder tomlene i to, strekker du de
nasiolabiale foldene med peke- og langfingrene. Gjenta
4 ganger.
Muskler i arbeid >> n°18-19-10-16-17-14-15

3. Deretter jobber du med de nasiolabiale foldene og
kinnene mot tinningen – i bevegelser oppover og
utover. Jobb deretter mot pyramidalis muskelen. Gjenta
4 ganger.
Muskler i arbeid >> n°10-11-12-15-14

MUSCLES WORKED :

10. Orbicularis oris muscle
11. Canine
12. Levator muscle of upper lip
14. Zygomaticus major
15. Zygomaticus minor
16. Buccinator
17. Risorius
18. Triangular muscle of the lips
29. Mylohyoid muscle
30. Anterior digastric muscle

1. 2.

3.
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Massage of the pyramidalis nasi-forehead
region

MUSCLES WORKED :

4. Eyebrow muscles
5. Orbicularis of the eyes
6. Pyramidalis nasi muscle

1. Stimulér området mellom øyebrynene (fra midten til
venstre, deretter til høyre). Gjenta 4 ganger
Muskler i arbeid >> n°6

2. Avslutt med øyebrynsområdet, strekk og massér fra
begynnelsen av brynet til buen, skap en lifting-effekt.
Gjenta 4 ganger.
Muskler i arbeid >> n°4-5

1. 2.
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Massasje av decollete

1. Avslutt massasjen på decollete-området:
1.1. Jobb med pectoralis major diagonalt fra brystbenet
til skulderen med tomlene.
1.2. Deretter bruker du peke- og langfingrene samtidig.
Muskler i arbeid >> n°31

MUSCLES WORKED :

31. Large pectoral

1.1. 1.2.
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Avslappende massasje (Decollete og armer)

DEL 1: MASSASJE AV DECOLLETE, ARMER, og
TRAPEZIUS

Påfør Oligo-Marine Massage Cream på armene,
decollete og i nakken.

1. Avslappende strykebevegelser
Masser med håndflatene med symmetriske bevegelser
på øvre rygg og decollete. 3 ganger frem og tilbake.

2. Avslapning av trapezius:
2.1 Bevegelse 1: Start bak skulderen. Strekk trapezius-
muskelen mot ryggraden i nedadgående bevegelse, og
deretter tilbake samme vei. 3 ganger.
2.2 Bevegelse 2: Gjør samme massasjebevegelse,
vekselsvis nedover og oppover.
2.3 Bevegelse 3: Samme bevegelser i oppadgående
avslappende bølger.
Avslutt ved å plassere hendene dine på hver side av
klientens skulder og stryk nedover til innsiden av
albuene.
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Avslappende massasje (Decollete og armer)

3. Strekking av armer og nakke
Legg høyre håndflate på klientens hånd, og legg din
venstre hånd på hennes nakke. Strekk, og stryk
hendene dine mot hennes albue. Snu hendene og gjør
en ny strekk. 3 ganger.

4. Strekking av armene og bak ørene.
Samme bevegelse, men bruk langfingeren for å legge
mer trykk på beinet bak øret.

5. Stor strekk
Plasser klientens arm på magen uten å miste kontakt
og gå mot andre siden av behandlingsbenken. Ta tak i
skulderen og løft den mot deg (massøren). Utfør dype,
vekslende utjevningsstrøk fra ryggraden og langs siden
av skulderbladet.
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Avslappende massasje (Decollete og armer)

-Venstre side av klienten

Påfør Oligo-Marine Massage Cream og gjenta
behandlingen på andre siden.

6. Avsluttende bevegelse
Fullfør massasjen med å stryke håndflaten på decollete
i en bevegelse mot trapezius. Ta tak i nakken, stryk
håret og gi slipp.

6.
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Optimise

Exception Marine Mask

Påfør Exception Marine Mask med følgende metode:

1. Åpne posen som inneholder masken og hell det i en
liten tallerken
2. Brett ut bio cellulose stripsene.
3. Skill dem fra hverandre ved hjelp av pinsett.
4. Påfør stripsene fra pannen mot halsen. Del den til
nesen i to.
5. Bruk en kost og påfør masken på stripsene. La virke i
15 min. Gjenta påføringen i løpet av denne tiden
dersom det er nødvendig.

Mens du venter på at masken skal virke ferdig, eksfolier
klientens hender med å bruke Resurfacing Cream,
utfør deretter en håndmassasje med Deeply
Nourishing Hand Cream.
Etter 15 min fjerner du masken ved å dra den av fra
sidene.
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Påfør Eyelid Lifting Cream, deretter Redensifying
Cream. Forklar påføringsteknikken til klienten slik at
hun kan opprettholde resultatet hjemme.

Eyelid Lifting Cream – Redensifying Cream

Råd til hjemmebehandling

EYELID LIFTING CREAM : REDENSIFYING CREAM :

Profesjonelle råd for bruk morgen og kveld:

Legg en liten mengde krem på øyekonturen.

1. Plassér peke- og langfingrene på det øvre og
nedre indre hjørnet av hvert øye. Stryk ut mot
tinningene mens du gjør øynene større og
avslutt med roterende massasje på kråketærne.
>> Gjenta 3 ganger.
2. Stimulerende: Utfør små strekke-bevegelser
utover alternerende med peke og langfingre på
hele øyekonturen, kråketær og sinterynken.
>> 3 ganger

Profesjonelle råd for bruk morgen og/eller
kveld

Ha en liten mengde Redensifying Cream i
håndflatene

1. Påfør kremen med begge hendene samtidig
fra midten av ansiktet og utover, fra øyebrynene
til hårfestet og fra ansiktskonturen( kjevepartiet)
ti halsen. Gi huden et trykk på to sekunder med
håndflatene ved slutten av hver bevegelse.
>> 3 ganger
2. Skulpturering av ansiktskontur og hals.
Skyv fingertuppene samtidig oppover langs
ansiktskonturen fra haken til ørene. Hold
fingerpresset i to sekunder før du slipper.På
halsen gjør du små alternerende
strekkebevegelser.
>> 3 ganger

Påføringsråd for
Intensive Redensifying Serum :

Profesjonelle råd for bruk morgen og/eller kveld:

Ha to pump med serum i håndflatene.
1. Klapp inn serumet fra midten av ansiktet og utover. Deretter panne og hake.. Avslutt med å stryke over
ansikt og hals
2. Oppstrammende stimulering: Utfør små, roterende klemmebevegelser med tommel- og pekefinger over
hele ansiktet og halsen.
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Manual techniques

§ Pust
§ Sea of sand
§ Skuldre
§ Trapezius
§ Nakke
§ Ansiktskontur
§ Øyne
§ Panne
§ Hode
§ Sea of sand

1. ÉVEIL À LA MER MASSAGE

2. REGENERATING DIGITOPRESSURE
§ Pannen - hypofysepunktet
§ Øyebryn-hårfestet
§ Blære – galleblære – mage-trio
§ Nyrepunkt
§ Midt på øyebrynet-punkt
§ Kolonpunkt
§ Tinning
§ Magepunkt
§ Tykktarm – mage – tynntarm-trio (hver side av nesen)
§ Tykktarm – mage – tynntarm (hjørnet av leppene)
§ Tykktarm – mage – tynntarm (ansiktskontur)
§ Midt på haken
§ Strekking av nakken

3. ENERGILIFT
Massasje av hals og ansiktskontur
§ Sternocleidomastoideus
§ Området under haken

Massasje av kinn og panne
§ Kinn til kjeve
§ Leppefolder til kjeve
§ Nese til tinning
§ Kråketær
§ Panne

Spesifikk oppstrammende massasje
§ Øvre maxilla
§ kjevemuskel
§ Nasiolabiale folder og leppekontur
§ Øyekontur og kråketær
Gjenta på andre siden

Massasje av kinn og kinnbein
§ Nasiolabiale folder
§ Kinn

Øyebrynsmassasje
§ Mellom øyebrynene
§ ‘Stretching og utglatting av øyebrynene

Massasje av decollete
§ Pectoralis major med tomlene
§ Pectoralis major med peke- og langfinger.
Gjenta på andre siden

4. RELAXING MASSAGE
Massasje av decollete, armer og trapezius
§ Avslappende strykebevegelser
§ Avslapning av trapezius
§ Vekselvis trapeziusmassasje
§ Avslappende bølgestrykninger - trapezius
§ Strøk på armene og nakken
§ Avslapning av trapezius
§ Stor strekk
Gjenta på andre siden av kroppen
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Proven efficacy

100% 
Rynker utglattet

100% 
Ansiktsløft

100% 
Oppstrammende kontur

Energilift massasje

100% Fornøyd
100% Vil booke ny behandling

100% Vil anbefale behandlingen til andre

Clinical study leaded on 15 volunteers (from 50 to 61), who realised a face care treatment composed of exfoliation step and Energilift massage of Redensifying Exception Treatment. Evaluation of anti-ageing efficacity face
treatment by clinical scores and self-assessment questionnaire. Face’s photographies of volunteers in standardised before and after the realisation of face treatment.
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APPENDICES – Muscles of the face, 
neck and facial contours

1. Frontalis muskel
3. Auricular muskel
4. Øyebrynsmuskel
5. Orbicularismuskel Ringmuskel øyne
6. Pyramidalis muskel
7. Nasalis muskel
9. Myrtiforme -nesemuskel
10. Orbicularis oris ringmuskel munn
11. Canine
12. Levator muskel til overleppen
13. Løfter både overleppen og nesevingene
14. Zygomaticus major

15. Zygmaticus minor
16. Buccinator
17. Risorius
18. Triangular Leppemuskel
19. Kinn muskel
20. Mentalis
21. Temporalis
22. Kjevemuskel
24. Sternocleidomastoid muskel
25. Trapezius
29. Mylohyoid muskel
30. Anterior digastric muskel
31. Large pectoral
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APPENDICES – Active ingredients glossary
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Allantoin
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse: små nitrogenmolekyler § Fuktighetsgivende og mykgjørende
§ Beroligende og effektiv mot tørr og stram hud
§ Gjenoppbyggende

Hyaluronsyre
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Bioteknologisk opprinnelse (fermentering) § Plumper huden fra utsiden ved å trekke inni
epidermis

Sheasmør
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Utvunnet av nøtter fra Shea-
tre

§ Fôrer huden med vitaminer og essensielle
fettsyrer. for å reparere hudlipidmangel,
forebygge aldersrelatert tørrhet og umiddelbart
gjenopprette hudens smidighet og fuktnivå.

Plantekompleks for å behandle mørke ringer og hovenhet
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Hestekastanje og søtkløver § Reduserer hovenhet og mørke ringer



Renset fraksjon (del) av havresukker
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Naturlig ekstrakt utvunnet fra
havresukker

§ Former et 3D-nettverk som setter seg fast og
tilpasser seg hudens overflate ved påføring, før
det trekker inn og gir en oppstrammende effekt.

Aluminiumoksid mikrokrystaller
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Naturlig mineral: Hvit korund (white corundum) § Jevner ut, flekker, grov hud og fine linjer
§ Lysner og gir glød

27 Poly-revitaliserende næringsstoffer
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Naurlig (mineral- og plantebasert) 8 mineraler og
sporelementer + 18 aminosyrer + 1 organisk
molekyl (glukonate).

§ Nærer og remineraliserer huden
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Provitamin B5
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse § Reparerer og styrker vippene og , og stimulerer
veksten.
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Sève Bleue des Océans
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Dette skjønnhetsvannet er hentet fra dypet av
havets hjerte. Det inneholder 14 ganger mer
silisium, 12 ganger mer mangan og 8 ganger mer
sink enn sjøvann.

§ Remineraliserer
§ Øker hudens motstand og forhindrer vanntap ved

å stimulere syntesen av epidermale lipider.

Glød-aktiverende Trio
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Chondrus Crispus Rødalge
§ Achillea Millefolium Ekstrakt
§ Ultra-renset lakrisekstrakt

§ Glødaktivator med 3 måter å virke på:
Ø ”Rosa kinn" effekt
Ø Utglattende effekt
Ø Hudlysnende effekt



APPENDICES – Contra-indications

PARTICULARITIES
TIDSPERIODER OG FORHÅNDSREGLER SOM MÅ FØLGES

NYLIG KIRURGISK INNGREP
Vent til den er helt helbredet eller etter råd fra legen

Gravid
Ikke utfør behandling på gravide

ANSIKTSLØFT
Vent 8 år, eller etter råd fra legen. For å oppdage om noen har tatt ansiktsløft, se og kjenn etter bak og 

foran ørene samt rundt øyelokkene. 

INJEKSJONER: RESTYLANE/KOLLAGEN/BOTOX/HYALURONSYRE ETC. 
Vent 1 måned og be om en leges råd i forhold til type injeksjon. (For å oppdage om noen har tatt 

injeksjonsbehandling, se og kjenn etter i de nasiolabiale foldene, og på kinn, lepper, panne og øyelokk

MIKRODERMABRASJON
Ingen behandling i tre dager. (For å oppdage om noen har tatt mikrodermabrasjon, se og kjenn på 

glattheten i huden og sjekk om det er rødhet

U.V., FJERNING AV HÅR I ANSIKTET
Vent i 24 til 48 timer

Metallimplantater og ansiktslammelser
Ikke utfør behandling

Alvorlig sykdom(Kreft eller annen sykdom) og/eller progressiv sykdom
Kun etter medisinsk råd

PERSON MED EPILEPSI
Kun etter medisinsk råd

Åpne sår eller arr som er yngre enn 2 mnd. 
Lesjoner av alle slag (irritasjoner, solbrenthet etc.)

Vent til det er helbredet, eller etter råd fra lege.

Kroniske hudsykdommer( eksem, psoriasis, annet utslett eller fortykkede, pigmenterte solkeratoser) 
Kun etter medisinsk råd
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Notes
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