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Concept

Source marine

LØSNINGEN
1st fuktighetsgivende linje med Sève Bleue des Océans

som gir fukt og gjenoppretter hudens glød.

Hvem er det for?
Alle med dehydrert hud, matt eller livløs hudtone eller til de som opplever stram, ubehagelig hud.

Hva skjer med huden?
Tre hovedfaktorer for at huden blir dehydrert:
§ Svekkelse av hudbarrieren fører til vanntap
§ Dårlig sirkulasjon av vann i epidermis via hudens vannkanaler
§ Huden mangler evne til å holde på vann



Innovation

Heroes active ingredients

Fragrance

5

SÈVE BLEUE FRA HAVET
OPPRINNELSE

Dette skjønnhetsvannet er hentet fra dypet i hjertet av havet.
14 ganger høyere innhold av silicium, 12 ganger høyere 
konsentrasjon av mangan og 8 ganger mer sink enn i vanlig sjøvann
.

VIRKNING

§ Remineraliserer
§ Styrker hudbarrieren og reduserer vanntap ved å stimulere den

epidermal lipidsyntesen

En duft av te sammenblandet med friske blomster

Toppnote : Bergamott
Midtnote: Sjasminte
Basenote: Sandeltre

LUMISOURCE
OPPRINNELSE

Gjærekstrakt hentet fra encellet sopp

VIRKNING

§ Begrenser opphopning av avfallsstoffer (oksiderte proteiner) som
gir en matt og livløs hudoverflate.

§ Bedrer hudens fordeling av lys og gir mer glød



Professional Products

FOR 

SALONGER:
KT18006 – 150 ml

Melt-In Scrub med marinekrystaller :
En behandlingsskrubb med høyt innhold av sjømineraler som gir huden en nydelig og frisk glød takket være trippel 

eksfoliering: enzymbasert, mekanisk og dyprensende.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Enzymbasert peeling med

papaya enzym
§ Mekanisk peeling med

mandelskall og havsalt
§ Poreoppløsende plantebasert

sebumsensor

§ Trippel peeling
§ Porerensende
§ Myk og ren hud

§ SALONGER: Varm 1 ml skrubb i
håndflatene og emulger med vann
før den renses av.

FOR 

SALONGER:
KT15014 – 150 ml

Oligo-Marine Massage Cream:
Remineraliserende massasjekrem med Sève Bleue des Océans. Har en unik tekstur for en lang og avslappende 

massasje.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Makadamianøttolje
§ Olje fra bringebærfrø

§ Hud-remineraliserende
§ Fyller huden med næring
§ Avslappet klient

§ SALONGER: Bruk 4 ml krem til en
10-minutters massasje.

FOR 

SALONGER:
KT15046 – 100 ml

Aquatic essence:
Thalgo´s egen signatur-aromatiske duftkompleks med essensielle oljer.

DUFTPYRAMIDEN RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Toppnote: Grapefrukt:
§ Midtnote: Marinealger
§ Basenote: Musk

§ Varmduftende kluter
§ Skånsom rens
§ Avsluttende touch

§ SALONGER: Tynn ut 1 ml Aquatic
essence i 1 liter vann.

§ Bland sammen og bløtlegg klutene
i oppløsningen. Vri dem opp, rull
dem sammen og plasser dem i
varmeskapet.

6

8 8
88

8
8



FOR 

SALONGER:
KT15015 – 12 
behandlinger

Marine Infusion Mask:
En profesjonell marinemaske med aktive ingredienser som Sève Bleue des Océans, samt alger som inneholder 

høye konsentrasjoner av mineraler og sporstoffer

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Alger

§ Myk, frisk og fyldig hud § SALONGER: Bland 110 ml kaldt
vann og 1 miniflaske Oligo-Mineral
Lotion sammen med masken.
Påfør et moderat lag av dette over
kremmasken. La virke i 15 min.

FOR

SALONGER:
KT15001 – 150 ml

Ultra Radiance Mask:
Gjenoppliver, lysner og gir glød til huden

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Lumisource
§ Sichuan pepperekstrakt

§ Frisk og glødende hud § SALONGER: Påfør 8 ml på ansikt
og hals. Transformerende tekstur
som smelter under akupressur-
massasjen. La virke i 10 min
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Professional and Retail Products

FOR

SALG:
VT15045 – 125 ml

SALONGER:
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. Duftfrii

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 / SALONGER: Rist godt før
bruk, påfør deretter 1 ml på en
bomullspad.

FOR 

SALG:
VT15053 – 150 ml

SALONGER:
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 / SALONGER: Trenger ikke
å riste på flasken. Spray 1 ml over
ansiktet

FOR 

SALG:
VT15047 – 200 ml

SALONGER:
KT15041 – 500 ml

Micellar Cleansing Water:
Micellar cleansing water for ansikt og øyne, inneholder Sève Bleue des Oceans som renser og toner alle hudtyper I 

ett steg, selv sensitiv hud. Duftfrii.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER(2) BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Surfaktanter organisert i

micelles

§ Fjerner makeup perfekt: 94%
§ Fjerner øyemakeup perfekt:

82%
§ Kan brukes på sensitiv hud

§ SALG / SALONGER: Påfør 2 ml
på en bomullspad og rens ansikt
og hals.

(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 who had used the Micellar Cleansing Water twice daily for 14 days – Self-evaluation (% of volunteers who agree and mostly 

agree with the claim)
(3) 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)
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FOR

SALG:
VT15013 – 50 ml

SALONGER
KT15012 – 150 ml

Ultra Hydra-Marine Mask:
Plumpende, utjevnende og fuktighetsgivende effekt på 5 min takket være applikasjonsbørsten.

ACTIVE INGREDIENTS RESULTS DIRECTIONS FOR USE

§ Sève Bleue des Océans
§ Hyalurophyline
§ Hydra-diffusine
§ Lumisource
§ 2 Hyaluronsyrer

§ Huden er fuktet på bare 5
min: 87%(4)

§ Sunn og frisk glød etter første
påføring: 87%(4)

§ 100% av kvinnene ønsker å
bruke det i sin hudpleierutine

§ SALG / SALONGER: Påfør 5 ml
og la det virke i 15 min. (5 minutes
hjemme)

FOR

SALG:
VT15014 –

7x1.2 ml

SALONGER
KT15013 –
12x1.2 ml

Absolute Hydra-Marine Concentrate:
En 7-dagers intensiv fuktbehandling for tørr hud.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Hyalurophyline
§ Hydra-diffusine
§ Lumisource

§ Huden fuktet, plumpet og myk
§ +58.2% fuktghet i

gjennomsnitt 4 timer etter
påføring (3)

§ +45% fuktighet i gjennomsnitt
8 timer etter påføring (3)

§ +27% fuktighet i gjennomsnitt
24 timer etter påføring (3)

§ SALG: En halv dose morgen og
kveld. (I ampullen = 2 påføringer).

§ SALONGER: 1 ampulle pr
behandling.

FOR

SALG:
VT15005 –

7x1.2 ml

SALONGER:
KT15005 –
12x1.2 ml

Absolute Radiance Concentrate:
7-dager intensiv behandling som fjerner og korrigerer synlige aldringstegn som matt og trett hud. Gir synlig 

hudforbedring.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Lumisource
§ Glykolsyre, eplesyre og

sitronsyre
§ Bioaktiv Hesperidin

§ 40% økning av hudens
glød/lysere og jevnere hud, i
gjennomsnitt (1)

§ Jevnere hudtone: 9 out of 10
women(2)

§ SALG: En halv dose morgen og
kveld (En ampulle er to påføringer)

§ SALONGER: 1 ampulle pr
behandling.
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(1) Sensory assessment of radiance by the 21 volunteers after 7 days of use. An increase in the radiant/bright appearance was observed by 95% of volunteers
(2) Sensory assessment of radiance by the 21 volunteers after 7 days of use. Average score for skin tone evenness: +26%
(3) Assessment of skin hydration by corneometry after a single standardised application of Absolute Hydra-Marine Concentrate carried out on 10 volunteers after 4, 8 and 24 hours.
(4) Usage test carried out for 21 days on 15 volunteers who had used the Ultra Hydra-Marine Mask twice daily – self-assessment (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)



FOR

SALG:
VT17003 – 50 ml

SALONGER:
KT17003 – 150 ml

Hydra-Marine 24H Gel-Cream:
Beriket med naturlige tangpigmenter, gir denne kremen trippel effekt på trett, tørr og livløs hud, og booster huden 

med energi

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Lumisource
§ Bioaktiv hesperidin
§ Naturlige tangpigmenter

§ Fukter huden hele dagen(2)

§ Huden får mer glød: 91%(3)

§ Virker avslappende på
ansiktsfunksjonene : 95%(4)

§ SALG/ SALONGER: Påfør 1 ml (1
til 2 pump) over ansikt og hals.

FOR

SALG:
VT15011 – 50 ml

SALONGER
KT15011 – 150 ml

Hydra-Marine 24H Gel Cream:
Frisk emulsjon som gir 24-timers glød og fuktighet til normal og kombinasjonshud..

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Hyalurophyline
§ Hydra-diffusine
§ Lumisource

§ Huden fuktet i 24 timer(1)

§ Lysnende hudfarge
§ SALG / SALONGER: Påfør 1 ml (1

to 2 press) over ansikt og hals.
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(1) Evaluation by corneometry of skin hydration after a single standardised application of Hydra-marine 24H gel-cream, carried out on 10 volunteers. Average hydration level score after 24h = +24.7%
(2) Evaluation by corneometry of skin hydration after a single standardised application of Hydra-marine 24H gel-cream, carried out on 11 volunteers. Average hydration level score after 8h = +30%
(3) Usage test under dermatological control conducted on 22 volunteers with a dull complexion who had used the Hydra-Marine 24h Gel-Cream twice daily for 28 days. Self-assessment immediately after application (% of volunteers who 

agree and mostly agree with the claim)
(4) Usage test under dermatological control conducted on 22 volunteers with a dull complexion who had used the Hydra-Marine 24h Gel-Cream twice daily for 28 days. Self-evaluation after 28 days (% of volunteers who agree and mostly 

agree with the claim)



Retail Products

FOR

SALG:
VT15012 – 30 ml

Hydra-Marine Serum:
Frisk og silkemykt serum som gir masse glød. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Lumisource
§ Skin-protect

§ Glødende hud
§ Fjerner i gjennomsnitt10.85%

av oksidert protein som er
ansvarlig for matt og livløs
hud. (2)

§ SALG: Påfør 1 ml (1 til 2 pump)
over ansikt og hals.

FOR

SALG:
VT15010 – 50 ml

Hydra-Marine 24H Cream:
Rik krem som gir normal til tørr hud 24 timers hydrering og fornyet glød.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Hyalurophyline
§ Hydra-diffusine
§ Lumisource

§ Huden gjenvinner friskhet,
mykhet og smidighet

§ Huden er fullt hydrert: 100%(1)

§ Mer glød: 100%(1)

§ SALG: Påfør 1 ml over ansikt og
hals.

FOR

SALG:
VT17027 – 50 ml

Sleeping Cream Night Repair:
Denne nattbehandlingen i en krukke er beriket med energigivende Melatoskin og hyaluronsyre. Sørger for en 

uthvilt og plumpet hud hver morgen. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Lumisource
§ Melatoskin
§ Hyauronsyre

§ Huden fullt hydrert: 95%(3)

§ Tretthetstegn betydelig
redusert og huden synlig
uthvilt: 77%(4)

§ SALG: Som krem eller nattmaske.
Påfør 1 ml på ansikt og hals.
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(1) Usage test carried out on 15 volunteers who had used the Hydra-Marine 24H Cream twice daily for 28 days. Self-assessment (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(2) Clinical study carried out on 9 volunteers who had used the Hydra-Marine Serum twice a day for 28 days.
(3) Usage test under dermatological control conducted on 22 volunteers who had used the Sleeping Cream, Night Repair once a day for 21 days. Self-assessment the day after first application (% of volunteers who agree 

and mostly agree with the claim)
(4) Usage test under dermatological control conducted on 22 volunteers who had used the Sleeping Cream, Night Repair once a day for 21 days. Self-evaluation after 21 days (% of volunteers who agree and mostly agree 

with the claim)



Retail Products



FOR

SALG:
VT17028 – 15 ml

Hydra-marine 24H eye fluid:
Øyebehandling med kjølende effekt som reduserer tretthetstegn, lysner huden og gir fukt i 24 timer. Duftfri.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Lumisource
§ Aloe Vera

§ Non-stop hydrering i 24
timer(1)

§ Lysner huden: 86%(2)

§ SALG: Påfør 1 ml rundt
øyekonturen

FOR

SALG:
VT17011 Ivory –

40 ml
VT17012 Natural –

40 ml
VT17010 Golden –

40 ml

BB Cream – Illuminating Multi-Perfection:
Fuktighetsgivende BB krem med Marine blur-effekt ?som sørger for 24 timers fukt og feilfri hud.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Tangsukker
§ Pigmenter
§ Sun’ Ytol

§ Huden fuktet i 24 timer(3)

§ Bedre hudtekstur: 100%(4)

§ Holder hele dagen uten
touch-ups: 94%(5)

§ SPF15+ beskyttelse
§ Ikke-komedogen(6)

§ SALG: Påfør jevnt med lette strøk(
1 ml) over ansikt og hals.
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(1) Evaluation by corneometry of skin hydration after a single standardised application of Hydra-Marine 24h Eye Fluid, carried out on 11 volunteers.
(2) Usage test under dermatological and ophthalmological control, conducted on 22 volunteers with dehydrated eye contour skin and tired, dull appearance, who had been using the Hydra-Marine 24h Eye Fluid morning and evening for 21 

days. Self-assessment of efficacy after first application (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(3) Evaluation by corneometry of skin hydration after a single standardised application of the BB Cream Illuminating Multi-Perfection – Golden carried out on 11 volunteers. Average hydration level score after 24h = +7%
(4) Clinical study under dermatological control on 33 volunteers (aged 23-54, all skin types included), who had been using the BB Cream Illuminating Multi-Perfection – Golden once daily for 28 days. Self-assessment on first use (% of 

volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(5) Clinical study under dermatological control on 33 volunteers (aged 23-54, all skin types included), who had been using the BB Cream Illuminating Multi-Perfection – Golden once daily for 28 days. Self-evaluation after 28 days (% of 

volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(6) Clinical study under dermatological control on 16 volunteers (aged 24-39) with combination to oily skin, who had been using the BB Cream Illuminating Multi-Perfection - Golden every morning for 28 days. Evaluation of the comedogenic

potential and acnegenic potential by counting the retentional lesions and inflammatory lesions, respectively



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 Absolute Hydra-Marine Concentrate
+ 1 liten skål med 2 ml Micellar Cleansing Water
+ 1 liten skål med 2 ml Gentle Scrub with Marine Crystals
+ 1 liten skål med 4 ml Oligo-Marine Massasjekrem
+ 1 liten skål med 5 ml Ultra Hydra-Marine Mask
1 liten skål med1 ml Hydra-Marine 24H Gel-Cream

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

§ I varmeskapet:
2 fuktige kluter dynket med Aquatic Essence (brukes til å rense av Melt-in Scrub med Marinekrystaller og
Ultra Hydra-Marine Mask)

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:

13



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
Micellar Cleansing Water (2 ml)
Melt-in Scrub med marinekrystaller(2 ml) 
Ansiktskontur

§ Kjeve
§ Panne
§ Nese
§ Hals
§ Decollete

§ Panne
§ Sinnarynke
§ Tinninger
§ nese
§ Smilelinjer
§ Kinn
§ Hals 
§ Decollete

2. KLARGJØRING
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Regenererende trykk-punkter – se teknisk manual

3. KORRIGERING
Absolute Hydra-Marine Concentrate

§ Forenkle apsorbsjonen med lette, glidende strøk
Oligo-Marine Massage Cream (4 ml) se teknisk manual

10 min

18 min

5 min

Source Marine Ritual
55 min

22 min 4. BEHANDLING
Ultra Hydra-Marine Mask (5 ml)

§ Påfør ansikt og hals
Marine Infusion Mask

§ 110 ml kaldt vann + en liten flaske Oligo-Mineral Lotion
§ La virke i 15 min over Ultra Hydra-Marine Mask

Hydra-Marine 24H Gel-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.

14



Prepare
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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 pleksus. 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.

Eveil à la Mer Massasje

1. 2.

4.3.

5.



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.

16

Eveil à la Mer Massasje

6. 7.

8. 9.

10. 11.
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1. Rens øyne og lepper med Express Make-up
Remover (1 ml).

2. Påfør Micellar Cleansing Water (2 ml) til renset
ansikt og hals. Tørk av med en tørr klut eller papir.

Legg klienten under steamer i 2 min (valgfrittl)

Make-up fjerning

1.

2.
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Eksfoliering

Ta en liten mengde Melt-in Scrub med marinekrystaller (2 ml),
varm det i håndflatene og påfør ansikt, hals og decollete.

1. The big eight
- Ansiktskonturene/ Kjevemusklene / Panne / Nese/ Hals /
Decollete

2. The little eight:
- Panne / Sinnarynke/ Tinning/ Nese (vinge/bro/vinge) / Tinning /
Smilelinjer/ Kinn/ Hals / Decollete

Emulgér med fingertuppene. Rens med varm klut, tørk deretter
ansiktet med en tørr klut.

2.

1.



Regenerate

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

1. Pannen - hypofysepunktet
Trykk 3 ganger.

2. Trykk med tre fingre med 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.

Regenererende Digitopressure

19

1. 2.

3. 4.

5. 6.



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.

26

Regenererende Digitopressure

20

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.



Correct

DEL 1: MASSASJE AV DECOLLETE, ARMER, og
TRAPEZIUS

Påfør Oligo-Marine Massage Cream 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.

21

Heart of the ocean massasje

1

2.1 2.2

2.3



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.

11

Heart of the ocean massasje
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Heart of the ocean massasje

1. 2.

3.

DEL 2: ANSIKTSMASSASJE

Påfør Oligo-Marine Massage Cream på ansikt og
hals.

1. Bølgestrykninger
Bruk håndflatene og stryk sakte, lette, utjevnende strøk
på den ene siden av ansiktet – fra decollete, via halsen,
over ansiktskonturen til pannen. Gjør det samme på
andre siden. 3 ganger på hver side.

2. Finger-massasje:
Gjør sirkulære bevegelser med fingertuppene på
pannen, i kinnene og avslutt med ansiktskonturen. Bruk
lett trykk. Gjenta 3 ganger frem og tilbake.

3. Ocean rolls på halve ansiktet:
Still deg ved klientens side. Utfør lange
sirkelbevegelser med håndflatene på motsatt side av
ansiktet, alltid ved å trekke vevet oppover. Start i
pannen, fortsett med øyekonturen, kinn,
ansiktskonturen og avslutt på siden av halsen. Gjenta
på andre siden. 3 ganger frem og tilbake på hver side.
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Heart of the ocean massasje

4. 5.

7.6.

4. Mini ocean rolls på halve ansiktet:
Stå ved klientens ene side. Utfør sirkulerende massasje
med peke- og langfingeren på motsatt side av ansiktet,
alltid ved oppadgående bevegelser. Start i pannen,
fortsett med øyekonturen, kjevemusklene og de
nasolabiale foldene. Gjenta på motsatt side. 3 ganger
frem og tilbake på hver side.

5. Kna med håndflatene på ene siden av ansiktet
Fra pannen til kjevebeinet i oppad- og nedadgående
bevegelser. Gjenta tre ganger på hver side.

6. Bølgebevegelser:
Utfør samme manøver som i begynnelsen av
massasjen. 3 ganger.

7. Marine dekompresjon
Legg hendene skjellformet over ørene i noen sekunder.
Fjern dem sakte og forsiktig. La hendene skli opp til
håndkleet på hodet og løsne grepet
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Optimise

1. 2.

3.

Bruk følgende metode:

1. Påfør Ultra Hydra-Marine Mask over ansikt og hals
med en kost.
2. Hell innholdet av Marine Infusion Mask pakningen i en
bolle. Bland i 110 ml kaldt vann og 1 miniflaske Oligo-
Mineral Lotion.
Påfør et tykkere lag av denne blandingen utenpå Ultra
Hydra-Marine Mask.
3. La virke i 15 min. Fjern masken og rens bort rester med
en varm klut.

Dual mask

25



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 Absolute Radiance Concentrate
+ 1 liten skål med 2 ml Micellar Cleansing Water
+ 1 liten skål med 2 ml Gentle Scrub with Marine Crystals
+ 1 liten skål med 8 ml Ultra Radiance Mask
+ 1 liten skål med 1 ml Hydra-Marine 24H Gel-Cream

§ Ha lett tilgjengelig :
Reviving Marine Mist

§ I varmeskapet:
2 fuktige kluter dynket med Aquatic Essence skal brukes til å rense av Melt-in Scrub med marinekrystaller og
Ultra Hydra-Marine Mask)

Husk å sjekke kundens tidligere kjøp og behandlinger i kundekartoteket ditt. 

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

Forberedelse før Radiance behandling
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1. Foreberedelse
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Éveil à la Mer massasje – se teknisk manual
Micellar Cleansing Water (2 ml)
Melt-in Scrub med marinekrystaller(2 ml) :

§ Ansiktskontur
§ Kjeve
§ Panne
§ Nese
§ Hals
§ Decollete

Deretter:
§ Panne
§ Sinnerynke
§ Tinninger
§ Nese
§ Smilerynker
§ Kinn
§ Hals
§ Decollete

2. Klargjøring
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Utfør lette koppingbevegelser

3. Korrigering
Ultra Radiance Mask (8 ml)

§ Påfør ansikt og hals
§ Utfør energigivende akupressur I 10 minutter mens masken er på.

Absolute Radiance Concentrate

10 min

12 min

1 min

2 min 4. Behandle
Hydra-Marine 24H Gel-Cream eller Hydra 24H Marine Gel-Balm(1 ml)

Gjør klar fuktige kluter med Aquatic Essence (1 ml) og renseproduktene; ha dem i varmeskapet.

Illuminating Radiance Facial
25 min
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Correct

Forberedelsene er identiske med Source Marine Moisturiser (se side 15-18). For klargjøring, spray 
Reviving Marine Mist (1 ml), og utfør Regenererende akupressur

1. 1. Påfør 8 ml Ultra Radiance Mask med en kost over
ansikt og hals
2. Utfør pressur-massasje i 10 min mens masken virker.
( se side19 og 20).
3. Emulgér masken med vann, bruk fingertuppene og
rens av med en lunken fuktig klut.
4. Påfør Absolute Radiance Concentrate med lette
strøk.

Ultra Hydra-Marine Mask
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Optimise

Påfør Baume en Gel Hydra-Lumière med lette strøk
på ansikt og hals.

Avslutningskrem
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Manual Techniques

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

1. Massasje ÉVEIL À LA MER

2 REGENERERENDE DIGITOPRESSUR
§ 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. . HEART OF THE OCEAN 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

Ansiktsmassasje
§ Bølgestrykning
§ Fingermassasje
§ Ocean rolls på halve ansiktet
§ Mini ocean rolls på halve ansiktet
§ Massasje med håndflatene på halve ansiktet
§ Bølgestrykning
§ Marine dekompresjon
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APPENDICES – Active ingredient glossary

Hyaluronsyre
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Bioteknologisk opprinnelse (fermentering) § Plumper huden fra innsiden ved å trenge inn i
epidermis.

Glykolsyre, eplesyre og sitronsyre
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse § Kjemisk eksfolering av døde hudceller på
epidermis.

§ Gjenoppretter glød og gir liv til huden

Alginater
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Plante/Marinealge opprinnelse: Polysakkarid
ekstrahert fra celleveggen I brunalger

§ Beskyttende filmeffekt
§ Bevarer hudens fuktighet
§ Begrenser transepidermalt vanntap

Aloe Vera
ORIGIN ACTIONS

§ Plantebasert § Fuktighetsgivende og beskyttende effekt
§ Gjenoppbyggende
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Papayaekstrakt
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse § Enzymbasert peeling som er både virkningsfull
og skånsom

Sichuan pepper ekstrakt
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Konsentrert oljeaktig ekstrakt
fra pepperkorn.

§ Etterlater huden beroliget takket være
tilstedeværelse av molekyler som roer huden.

Sebum sensor
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: soyabønne-protein og
fettsyrer fra kokosnøttolje

§ Mekanisk oppløsning av sebum på
hudoverflaten.

§ Forebygger og hindrer blank og fet hud

Bioaktiv Hesperidin
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Sitrus § Toner
§ 'Pick-me-up' effekt
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Hyalurophyline
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Ekstrakt fra viltvoksende
stemorsblomst (Viola tricolor)

§ Øker hudens vannreserver ved å stimulere
hyaluronsyresyntesen i huden.

Hydra-diffusine
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Bioteknologisk opprinnelse: Burkholderia
carbensis

§ Tilrettelegger spredning av dermalvann i lagene
av epidermis ved å stimulere sirkulasjonen av
væske.

Melatoskin
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse: Et peptid podet til en
fettsyre for høy biotilgjengelighet.

§ Gjenoppbygger
§ Hjelper med hudforbedring

27 Poly-revitaliserende næringsstoffer
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Naturlig (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.

Skin Protect
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Bioteknologisk/ marine-opprinnelse: Fermentert
(gjæret) fra en marine mikroorganisme som er rik
på antioksidant-enzymer.

§ Påvirker produksjonen av oksiderte proteiner
som bidrar til matt og livløs hud.

Naturlige tangpigmenter
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Plante/sjøgress: Naturlige pigmenter fra
mikroalgen: Haematococcus pluvialis

§ Rosa-orange pigmenter som gir en ”sunn glød”-
effekt

Seaweed sugars /Tangsukker
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Bioteknologisk/algeopprinnelse:
Eksopolysakkarider med høy molekylærvekt
utvunnet fra mikroalgen: Porphyridium cruentum

§ Glatter ut og sørger for at fargepigmentene
fordeles jevnt og gir en forbedret hudtone.
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Sun’Ytol ® Patentert
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Plante/algeopprinnelse: Ekstrakt fra rødalgen,
Polysiphonia lanosa

§ Beskytter huden mot skader fra UV-eksponering.

Trio av mekaniske eksfolianter
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Diatoméjord
§ Mandelskall
§ Salter

§ Røff mekanisk og middels peeling: Mandelskall +
salter.

§ Mild mekanisk peeling: Diatoméjord
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APPENDICES – Contra-indications

PARTICULARITIES
TIDSPERIODER OG FORHÅNDSREGLER SOM MÅ FØLGES

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

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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