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4

Concept

Cold Cream Marine

Løsningen
1st Cold Cream Marine-linjen, 

En unik THALGO oppskrift, som effektivt reparerer, roer og
etterfyller fettstoffer i en tørr og/eller sensitiv hud. Gir

langvarig komfort..

Hvem passer det for?
Alle med tørr til veldig tørr hud og/eller sensitiv hud som opplever tilbakevendene følelse av
ubehag som tørrhet og rødhet.

Hva skjer med huden??
Tørr og sensitiv hud har en skadet beskyttelsesbarriere:
§ Forverring av hudens hydrolipide overflate og intercellulære fettstoffer
>>> skaper tørrhet i huden: Huden tørker ut, føles stram og mangler smidighet
Den fremstår grov og glansløs
§ Penetrasjon av potensielt irriterende eksterne virkestoffer
>>> Huden mister evnen til effektivt å beskytte seg selv. Den er mer gjennomtrengelig og skjør,
som forårsaker en brennende følelse og lokalisert rødhet.



Innovation

Heroes active ingredients

Fragrance
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SÈVE BLEUE FRA 
HAVET

OPPRINNELSE

Dette skjønnhetsvannet er hentet fra 
dypet i hjertet av havet.

14 ganger høyere innhold av silisium, 12 
ganger høyere mangankonsentrasjoner 
og 8 ganger mer sink enn i sjøvann
.

VIRKNING

§ Remineraliserer
§ Styrker hudbarrieren og reduserer

vanntap ved å stimulere epidermal
lipidsyntesen

100% MARINE 
ALGEOLJE

OPPRINNELSE

Stammer fra en fytoplanktonmikroalge 
som inneholder en høy konsentrasjon 
(opp til 30%) av omega-3-fettsyrer av 

typen EPA, en sjelden, men mest 
komplekse essensielle fettsyren som 

huden kjenner igjen og tar til seg.

VIRKNING

§ Fyller på med fettstoffer

MARINE VOKS

OPPRINNELSE

Kompleks av et ekstrakt av brunalgen,
Laminaria ochroleuca og beskyttende 

olivenvoks

VIRKNING

§ Lindrer

Cold Cream Marine: 
Denne nærende oppskriften inneholder 4 ingredienser:

Bivoks/ Rosevann/ Søt mandelolje/ Sodium borate (også kjent som Galens voks)

En søt og omsluttende duft av hvite blomster

Toppnote: Bomull
Midtnote: Blomsterduft

Basenote: Heliotrope blomster og hvit musk



Professional Products
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FOR 

SALONG
KT15046 – 100 ml

Aquatic Essence:
Thalgos egen signatur-aromatiske duftkompleks med essensielle oljer.

DUFTPYRAMIDEN RESULTATER BRUKSANVISNING

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

§ Varmduftende kluter
§ Skånsom rens
§ Avsluttende touch

§ I SALONG: 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.

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
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.



Professional and Retail Products

FOR 

SALG
VT18024 – 125 ml

SALONGER
KT18025 – 150 ml

Make-up Removing Cleansing Gel Oil:
Vannfast oljebasert makeup-fjerner for ansikt og øyne, til rens uten å tørke ut normal til tørr hud.,

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Planteolje-trio
§ Lipo-spredbar teknologi

§ Effektiv ansikts- og
øyesminke-fjerner: 100%(2)

§ Fjerner alle typer makeup,
også vannfast: 100%(2)

§ Mykere og mer komfortabel
hud:100%(2)

§ SALG / SALONGER: Massér inn
2 ml på tørr hud, tilsett deretter
vann og rens godt.

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

FOR 

SALG:
VT15051 – 50 ml

SALONGER
KT15044 – 150 ml

Gentle Exfoliator:
Rik, smeltende krem med både kjemisk og mekanisk peelingeffekt til tørr og delikat hud.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Jojoba olje mikrosfærer
§ Fytinsyre fra ris

§ Huden blir myk og 
glødende

§ SALONGER: Påfør 2 ml, la virke i
2 til 3 minutter. Massér tørt,
deretter med vann.

(1) Usage test under dermatological and ophthalmological control, conducted on 17 volunteers who had used the Express Make-up Remover for 14 days
(2) Clinical study under dermatological and ophthalmological control carried out on 16 female users of waterproof make-up with normal to dry skin and 50% of whom declared they had sensitive skin. Self-assessment of 

the product by volunteers after 14 days of twice-daily use (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
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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
§ 27poly-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:
VT15008 –

7x1.2 ml

SALONGER:
KT15008 –
12x1.2 ml

Multi-Soothing Concentrate:
Denne 7-dagers behandlingskuren roer ned stresset hud og øker toleransen i sensitiv hud.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Sève Bleue des Océans
§ Allantoin
§ Trollhassel ekstrakt
§ Biomimetisk lipopeptid

§ Synlig korreksjon av rødhet
etter 7 dager(2)

§ 40% reduksjon* i mengden og
intensiteten av rødhet i
ansiktet

§ SALG: En halv dose morgen og
kveld (1 hetteglass = 2
applikasjoner)

§ SALONGER: 1 hetteglass

(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) Scorage dermatologique du nombre/intensité des rougeurs au niveau du visage sur 21 volontaires après 7 jours d'utilisation en association avec la Crème Nutri-Apaisante
(3) Self-assessment 10 minutes after application by 21 volunteers who had been using the Deeply Nourishing Mask twice daily for 21 days. (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(4) Self-assessment 10 minutes after application by 19 volunteers who had been using the Deeply Nourishing Mask twice daily for 21 days. (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(5) Self-assessment 10 minutes after application by 15 volunteers who had been using the Deeply Nourishing Mask twice daily for 21 days. (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(6) Self-assessment 10 minutes after application by 14 volunteers who had been using the Deeply Nourishing Mask twice daily for 21 days. (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
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FOR

SALG:
VT15009 – 50 ml

SALONGER:
KT15009 – 150 ml

Deeply Nourishing Mask:
Denne lipidmasken er beriket med mikroinnkapslet Borageolje for å reparere tørr hud på bare 10 minutter.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Cold Cream Marine
§ Mikroinnkapslet Borageolje
§ Økologisk hvit lupin

§ Intensivt næret hud(3): 100%
§ Følelse av stramhet(4) og

kløe(5) er redusert: 100%
§ Ujevne(6) og flassete(5)

områder mindre synlig: 93%

§ SALG: La virke i 10 min. 2 ganger
I uken

§ SALONGER: Påfør 5 ml og la det
virke i 15 min, dekk med Marine
Infusion Mask



FOR

SALG
VT17029 – 50 ml

SALONGER:
KT17034 – 150 ml

SOS Soothing Mask:
Denne masken for tørr hud inneholder tre aktive ingredienser som reduserer følelsen av hypersensitivitet og styrker 

hudbarrieren mot angrep utenfra på 10 minutter. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Cold Cream Marine
§ Sichuan pepperekstrakt
§ Aloe Vera

§ Umiddelbart oppfrisket:
100%(1)

§ Umiddelbart irritasjons-
lindrende: 100%(2)

§ SALG: La virke i 10 min. 2 ganger i
uken.

§ SALONGER: Påfør 5 ml og la det
virke i 15 min. , dekk med Marine
Infusion Mask

FOR 

SALG
VT15006 – 50 ml

SALONGER
KT15006 – 150 ml

Nutri-Soothing Cream:
Denne fyldige kremen, beriket med Cold Cream Marine, gir 24 timers garantert komfort. Tilfører fettstoffer, 

reparerer og roer tørr og sensitiv hud. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Cold Cream Marine
§ Organisk hvit lupin
§ Trollhassel

§ Gir 24 timers komfort(3)

§ 100% tilfredshet: Huden er
etterfylt (4) + beroliget(5)

§ SALG / SALONGER: Påfør 1 ml
på ansikt og hals
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(1) Clinical study under dermatological control, conducted on 22 volunteers with sensitive facial skin, who had been using the SOS Soothing Mask three times a week for three weeks. Self-assessment of efficacy by 22 
volunteers immediately on application of the mask.

(2) Clinical study under dermatological control, conducted on 22 volunteers with sensitive facial skin, who had been using the SOS Soothing Mask three times a week for three weeks. Self-assessment of efficacy by 22 
volunteers after first use of the mask.

(3) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 24 hours by a panel of 20 volunteers.
(4) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Efficacy test conducted on 10 volunteers. Average score after 24 hours: +11.3%.
(5) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 24 hours by a panel of 20 volunteers.



Retail Products

FOR 

SALG
VT15007 – 50 ml

Nutri-Soothing Rich Cream:
Denne luksuskremen, beriket med Cold Cream Marine, gir 24 timers garantert komfort, tilfører fettstoffer, reparerer 

og roer tørr og sensitiv hud.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Cold Cream Marine
§ Økologisk hvit lupin
§ Trollhassel
§ Hvetekimolje

§ Sørger for 24t komfort(1)

§ 100% Reparerer: følelse av
stramhet og prikking(2) +
irritasjoner(3) + ujevn overflate
(4) + kløe(5)

§ SALG / SALONG: Påfør 1 ml over
ansikt og hals
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(1) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 24 hours by a panel of 21 volunteers.
(2) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 24 hours of use by a panel of 21 volunteers
(3) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 28 days of use by a panel of 21 volunteers
(4) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 28 days of use by a panel of 18 volunteers
(5) Clinical studies under dermatological control carried out on volunteers with dry and sensitive skin. Self-assessment after 28 days of use by a panel of 19 volunteers



Preparation for the treatment

11

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

§ Sett klart:
1 Multi-Soothing Concentrate
+ 1 liten skål med 2 ml Make-up Removing Cleansing Gel-Oil
+ 1 liten skål med 2 ml  Gentle Exfoliator
+ 1 liten skål med 1 ml Nutri-Soothing Cream
+ 1 liten skål med 5 ml Deeply Nourishing Mask (for tørr hud) eller SOS Soothing Mask (for sensitiv hud)
Reviving Marine Mist
Express Make-up Remover
Marine Infusion Mask

§ Ditt varmeskap med:
3 fuktige kluter dynket med Aquatic Essence (skal brukes til å rense av Gentle Cleansing Milk, Gentle
Exfoliator og Deeply Nourishing Mask)
+ 1 liten skål med 4 ml Oligo-Marine massasjekrem

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

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

Forberedelse før behandling 



10 min

18 min

5 min

Cold Cream Marine Rituale
55 min

22 min

Dynk klutene i Aquatic Essence (1ml), varm dem i varmeskapet og gjør klar alle renseproduktene.
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1. Forberedelse
Reviving Marine Mist (1 ml)

Gjør klar fuktige kluter før behandling. Legg dem i vann med Aquatic Essence (1ml), før
du legger dem i varmeskapet og klargjør renseproduktene

Express Make-up Remover (1 ml)
§ Rens av øyne og munn

Make-up Removing Cleansing Gel-Oil (2 ml)
§ Varm dosen i håndflatene, påfør ansikt og hals og emulger med vann.

Gentle Exfoliator (2 ml) La virke i 2-3 min. Massér tørt først, deretter med litt vann. 

2. Klargjøring
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Bruk pressurteknikker – se teknisk manual

3. Korrigering
Multi-Soothing Concentrate

§ Forenkle absorbsjonen med lett glidende strøk
Oligo-Marine Massage Cream (4 ml)

§ Éveil à la Mer massasje – 15 min – se teknisk manual

4. Behandling
Deeply Nourishing Mask eller SOS Soothing Mask (5 ml)
Påfør over ansikt og hals
Marine Infusion Mask

§ 110 ml kald vann + en miniflaske med Oligo-Mineral Lotion
§ La virke i 15 min

Nutri-Soothing Cream (1 ml)



Prepare

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.

Eveil à la Mer Massasje
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4.

1. 2.

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.

Eveil à la Mer Massasje
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6. 7.

8. 9.

10. 11.



1. Rens øynene og munnen med Express Make-up
Remover (1 ml).

2. Varm renseproduktet i håndflatene. Påfør ansikt og
hals og emulgér opp med vann. Vask godt av med en
varm klut.

La klienten ligger under damp i 2 min. (valgfritt)
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Make-up fjerning

1.

2.



Ta en liten dose Gentle Exfoliator (2 ml), Varm den i
håndflaten og påfør ansikt, hals og décolleté.

1. Tørr massasje

2. Skrubb med litt vann for emulgering

Rens av med en varm fuktig klut, tørk deretter av huden
med en tørr klut.
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1.

2.

Eksfoliering



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 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.
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Regenererende Digitopressure

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
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Regenererende Digitopressure

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.



Correct

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.

1.

2.1 2.2

2.3
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Heart of the ocean massasje



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.

20

Heart of the ocean massasje

5.

3. 4.



1. 2.

3.

DEL 2: ANSIKTSMASSASJE

Påfør Oligo-Marine Massasjekrem 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.

Heart of the ocean massasje

21



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 i skjellform over ørene i noen sekunder.
Fjern dem sakte og forsiktig. La hendene skli opp til
håndkleet på hodet og løsne grepet

22

Heart of the ocean massasje



Optimise

Dual maske

1. 2.

3.

Slik gjør du:

1. Påfør Deeply Nourishing Mask på ansikt og hals
med en kost i et tynt lag.

2. Ha 110 ml kaldt vann og bland inn 1 miniflaske av
Oligo-Mineral Lotion i en bolle.
Når du er klar til å påføre masken, kan du helle opp
innholdet i posen med Marine Infusion Mask i bollen du
har klargjort med vann.
Påfør et tykkere lag av denne blandingen over The
Deeply Nourishing Mask.

3. La det virke i 15 min. Fjern alt på en gang og rens
bort det overflødige med en varm klut.

23



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

1. ÉVEIL À LA MER MASSAGE

2. REGENERATING ACUPRESSURE
§ 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



APPENDICES – Active ingredient glossary

Fytinsyre fra ris
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Trukket ut fra vannbasert
miljø.

§ Fytinsyre destabiliserer de intercellulære
bindingene på overflaten av huden, noe som gir
en peelende effekt. Den store
molekylærstrukturen (8 ganger større enn
glykolsyre) hindrer penetrering som kan
forårsake irritasjon I huden.

Aloe Vera
ORIGIN ACTIONS

§ Plantebasert § Fuktighetsgivende og beskyttende effekt
§ Gjenoppbyggende

Alginater
OPPRINNELSE VIRKNING

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

§ Beskyttende filmeffekt
§ Bevarer hudens fuktighet
§ Begrenser transepidermalt vanntap

Allantoin
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse: små nitrogenholdige
molekyler

§ Fuktighetsgivende og mykgjørende
§ Beroligende og effektiv mot tørr og stram hud
§ Gjenoppbyggende
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Sichuan pepper ekstrakt
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Konsentrert oljeaktig ekstrakt
fra pepperkorn.

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

Witch Hazel Ekstract (Trollhassel)
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse § Poresammentrekkende gjennom den
astringente virkningen av tanniner.

Encapsulated borage oil
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Plante og syntetisk opprinnelse: Mikrokapsler § Ved påføring vil mikrokapslene briste og dermed
frigjøre borageolje med flerumettede fettsyrer som
vil trekke inn i de øverste lagene av epidermis.

Hvetekimolje
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Hentet fra den mest
næringsrike delen av hvete

§ Tilfører fettstoffer
§ Styrker hudbarrieren
§ Beskytter mot uttørking
§ Gir næring



Biomimetisk lipopeptid
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse: Peptidet etterligner et
naturlig peptidfragment som finnes naturlig i
huden.

§ Forhindrer stramhet, kløe og diffus rødhet

27 Poly-revitaliserende næringsstoffer
OPPRINNELSE VIRKNING

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

§ Nærer og remineraliserer huden

Økologiske  Hvite lupiner
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse § Stimulerer syntesen av store epidermale lipider
og strukturelle proteiner som sikrer god struktur
og funksjon i stratum corneum. Og dermed
begrenser vanntap og hindrer penetrasjon av
stressfaktorer.

§ Gjenoppretter hudbarrieren

Jojobaolje mikrosfærer
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse § Mekanisk peeling som ikke skaper irritasjon i
huden
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Provitamin B5
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse § Reparerer og styrker vippene og, og stimulerer
veksten.

Fettløselig teknologi
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse § Oppløser effektivt alle typer vannfast sminke og
urenheter.

Planteolje-trio
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Solsikke, buriti og
søtmandelolje.

§ Fukter og mykgjør huden



APPENDICES – Contra-indications
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KONTRAINDIKASJONER
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



Notes
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