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Concept

Silicium

Løsningen
Den første linjen med Marine Silicium kompleks som 

reduserer rynker og bedrer hudens fasthet, elastisitet og 
hudtone. 

Hvem passer det for?
Kvinner som ønsker å bekjempe rynker kombinert med tap av spenst

Hva skjer i huden?
Silisium er et essensielt sporelement som påvirker hudens støttesystem. Det bidrar til god
fibroblastfunksjon og spiller en rolle i dannelsen av nye kollagenfibre, som er nøkkelen til fast,
elastisk og frisk hud.
Med alderen reduseres kroppens evne til å absorbere silisium.



Innovation
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Heroes active ingredients

Fragrance
En feminin duft av friske, pudderaktige blomster*

Toppnote: Sjasmin og Plantesevje
Hjertenote: Hvite roser
Basenote: Hvit musk

MARINE SILICIUM KOMPLEKS

OPPRINNELSE

Silisium podet på en 
hyaluronsyre

Silisium podet på en 
algal alginsyre og 
innkapslet i marine 

mikrosvamp

Bioaktiv fraksjon av en 
evigvarende busk

VIRKNING

§ Trigger kollagen-
neosyntesen for å
restrukturere dermis

§ Opprettholder
hudens volum
dermal volum.

§ Stimulering av
periostim, et
matricellulært protein
som er i stand til å
forbedre hudens
biomekaniske
egenskaper

*Except for the Silicium Cream



Professional Products and Accessories

FOR 

SALONG:
KT15046 – 100 ml

Aquatic Essence:
THALGOs 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:
KT16008 – 6 
behandlinger

Marine Silicium Programme:
Inkluderer alle essensielle produkter for å utføre Silicium Marin Super-Lift ansiktsbehandling, designet for å 

behandle rynker og tap av fasthet.

ESKEN INNEHOLDER RESULTATER(1) BRUKSANVISNING

§ Wrinkle Lifting Serum
§ Hyaluronic Filler
§ Collagen-Hyaluronic Mask
§ Marine Serum
§ Cryo-Firming Mask
§ Ruller med gasbind

§ De mest markerte rynkene
glattes ut.

§ Fastere hud

§ SALONG: Påfør ett og ett produkt
av. Følg protokollen.
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FOR 

SALONG:
BT15013 – Sett 
med 2 Gentle 

Cleansing koster

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.

(1) Self-assessment of the effectiveness of a treatment by 5 volunteers (aged 45-65), results confirmed by a jury of 14 beauticians.



Professional and Retail Products

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 lunken 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
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(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:
VT16039 – 50 ml

SALONG:
KT18022 – 150 ml

Silicium Cream:
Ved å  bekjempe synlige rynker og slapp hud, smelter denne kremen inn i huden og  omdefinerer ansiktskonturen 

på normal til tørr hud.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER(2) BRUKSANVISNING

• Silisium podet til
hyaluronsyre.

§ Glatter ut rynker
§ Redefinerer ansiktskonturen

§ SALG / SALONG: Påfør 1 ml over
ansikt og hals

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

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.

(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 on 25 volunteers (aged 46-65) having used the Silicium Cream, Silicium Concentrate and Silicium Extracts - Face Contours & Neck twice daily for 28 days - Self-assessment
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FOR

SALG:
VT16022 – 15 ml

SALONG:
KT16052 – 50 ml

Lifting Correcting Eye Cream:
Dette presisjonsproduktet gir trippel effekt: Det bekjemper mørke ringer, rynker og hovenhet.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER(1) BRUKSANVISNING

§ Marine Silicium Complex
§ Bioaktiv Hesperidin
§ Søtkløver-ekstrakt

§ +39% oppfriskende effekt
§ +57% anti-mørke ringer-effekt
§ +32% utglattende effekt

• SALG / SALONG: Påfør 1 ml på
øyekontur-området

(1) Evaluation by clinical scoring on 22 volunteers (aged 40-51), after 28 days' twice-daily use of the Lifting Correcting Eye Cream (average %)
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Retail Products

FOR

SALG:
VT16025 – 30 ml

Wrinkle Lifting Serum:
Dette “lifting” serumet er høyt dosert med Marine Silicium Complex som virker effektivt på markerte rynker.

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Marine Silicium Complex
§ Achillea Millefolium ekstrakt

§ Oppstrammende effekt på
100% av kvinnene(1)

§ Mindre dype rynker: 91%(2)

§ Fastere ansikt/hud: 95%(2)

§ SALG: Påfør 1 ml over ansikt og
hals

FOR

SALG:
VT16023 – 50 ml

Lifting Correcting Day Cream:
Denne gelekremen for normal til kombinasjonshud gjenoppretter hudens naturlige fasthet, elastisitet og hudtone, 

og gir synlig utglattende effekt på rynker. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Marine Silicium Complex
§ Silisium innkapslet i marine

svamper

§ +32% hudelastisitet(3)

§ Mykere hud og fastere ansikt:
81%(4)

§ SALG: Påfør 1 ml over ansikt og
hals

FOR

SALG
VT16024 – 50 ml

Lifting Correcting Night Cream:
Denne kremen optimaliserer hudens naturlige evne til å fornye seg over natten. Virker mot synlige aldrings- og 

tretthetstegn og forbedrer hudens elastisitet og tone. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER(5) BRUKSANVISNING

§ Marine Silicium Complex
§ Lumisource
§ Økologisk hvit lupin

§ Fornyet glød og utstråling:
86%

§ Mykere hud: 81%
§ Fastere hud: 81%

§ SALG: Påfør 1 ml over ansikt og
hals

(1) Percentage of volunteers presenting an improvement in skin tension evaluated by cutometry after 42 days' twice-daily use of the Wrinkle Lifting Serum by 20 volunteers
(2) Usage test carried out on 22 volunteers after 42 days' twice-daily use of the Wrinkle Lifting Serum – Self-assessment (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim)
(3) Average result obtained by cutometry for skin elasticity, on 19 volunteers, after 42 days' daily use in synergy with the Lifting Correcting Night Cream
(4) Usage test carried out on 21 volunteers, after 42 days' daily use in synergy with the Lifting Correcting Day Cream
(5) Usage test carried out on 21 volunteers, after 42 days' daily use in synergy with the Lifting Correcting Day Cream
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FOR

SALG:
Opal: VT16026 –

30 ml*
Natural: VT16027 –

30 ml*
Amber: VT16028 –

30 ml*

Anti-Ageing Foundation:
Den perfekte blanding av farge og Thalgos antiage ekspertise. Produktet virker hudforbedrende og gir et naturlig 

resultat i alle typer lys. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTATER(1) BRUKSANVISNING

§ Silisium innkapslet i marine
svamper.

§ Silicium podet i hyaluronsyre

§ Jevnere hudtone: 100%
§ Skjuler fargeujevnheter: 100%
§ Mykere hud på 3 uker: 95%

§ SALG: Påfør over ansikt og hals
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(1) Self-assessment by 20 volunteers (aged 43-55) having used the Anti-Ageing Foundation daily for 21 days. % of women who fully agree and agree with the claim

* Så lenge de er på lager



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

§ Sett klart:
1 liten skål med 2 ml f Resurfacing Cream
+ 1 liten skål med 1 ml Silicium Cream

§ Ha lett tilgjengelig:
Reviving Marine Mist
Express Make-up Remover
The Marine Silicium Program

§ I varmeskapet:
2 våte kluter dynket med Aquatic Essence (brukes til å rense bort Resurfacing Cream og Cryo-Firming Mask)
+ 1 liten skål med 5 ml Gentle Cleansing Milk
+ 2 bomullspads dynket i 3 ml Beautifying Tonic Lotion

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 



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 ved å bruke Gentle Cleansing Brushes
Beautifying Tonic Lotion (3 ml)
Resurfacing Cream (2 ml) – 10 min

§ Påfør på alle linjer og rynker
§ Jobb rynke for rynke
§ Dermal stimulering

Steamer (vagfrittl)

2. KLARGJØRING
Reviving Marine Mist (1 ml)

§ Regenererende Digitopressure – se teknisk manual

3. KORRIGERING
Wrinkle Lifting Serum

§ Massér inn i huden 
§ Hyaluronic Filler
§ Påfør spesielt på rynkene, utfør deretter Dermastim' massasje – 15 min – se 

teknisk manual
Ø Avslappende pressur
Ø Dermal stimulering
Ø Rynke for rynke-stimulering
Ø ”Lifting” Manøver
Ø Aslappende pressur

15 min

15 min

5 min

35 min 4. BEHANDLING
Collagen-Hyaluronic Mask

§ Plassér arkene på øvre halvdel av ansiktet, Bruk en fuktig pensel og ha på en 
dose Marine Serum.

Silicium Cream
§ Påfør et tykt lag fra sidene av nesen til halsen.
§ Dekk området med gasbind. (Se metoden i esken)

Cryo-Firming Mask
• Hell 70 ml romtemperert vann i maskepulveret. Miks det sammen og påfør et 

medium lag i oppadgående retning. OBS! Ikke utenom gasbindet, og unngå 
luftrøret

§ La virke i 15 min
Silicium Cream (1 ml)

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

Silicium Marine Super-Lift Facial
70 min
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Préparer

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 hode for å beskytte håret før du starter Éveil à la Mer massasjen.

14

1. 2.

4.3.

5.



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.
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Make-up removal

. 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)

1. 2.

3.
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Exfoliation

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, rundt 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.

1.

2.
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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
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1. 2.

3. 4.

5. 6.



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
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9. 10.

11. 12.

13.



Correct

Dermastim’ – Avslappende pressur

1. Påfør Hyaluronic Filler lokalt på rynker i ansiktet
og på halsen

2. Gi avslappende pressur 3 ganger på hvert
område:
• Skuldre
• Trapezius
• Nakke

§ k

1.

2.
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Dermastim’

GLATT UT (SMOOTH)

1. Masser med peke- og langfingrene på begge
hender på ene siden av ansiktet, halsen og
pannen. 1 gang frem og tilbake

2. Avhengig av område – bruk 1 eller 2 fingre.

3. Gjenta på andre siden.

1. 2.

3.

21



Dermastim’

FYLL UT (FILL)

1. Skap en bølgebevegelse med peke- og langfingrene.
Jobb frem og tilbake på rynkene i pannen..

2. Strekk i pannen med tomlene. Start ved øyebrynets
begynnelse og avslutt på kantene.

3. Bruk tomler og pekefingre til å løfte huden. Jobb i
dybden uten å klemme huden.

4. Stimulér området mellom øyenbrynene, deretter til
venstre og så til høyre.

Hudstimulerende manøvrer

5. Øyekontur med oppadgående massasje

6. Nasiolabiale folder og leppekontur med diagonale og
vertikale grep.

7. Halsrynker

Bruk samme manøver på begge sider av ansiktet.
Avslutt med avslappende pressur, som i starten av
massasjen.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.
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Dermastim’

LØFT

1. Kna kjevelinjen

2. Massér med begge hender over ansiktskontur og
kinn

3. Lag små alternerende klypebevegelser med tommel-
og pekefinger langs ansiktskonturen og i kinnene – på
en side og så den andre.

4. Fortsett med stimulerende tapping-bevegelser

1. 2.

3. 4.
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Dermastim’

1. Bruk peke- og langfingeren på begge hendene, gjør
hudstimulerende bevegelser over decollete-området –
fra brystbenet til skulderen.

2. Gjenta på andre siden.

3. Avslutt med rolige, avslappende
bevegelser/effleurage

1.
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Optimise

Dual mask

1. Collagen-Hyaluronic Maske
Legg Kollagen-sheet-masken på øvre halvdel av ansiktet. Fukt
den med en dose Marine Serum og en våt "Gentle Cleansing"
brush.

2. Cryo-Firming Mask
2.1Påfør et tykt lag med Silicium Cream fra sidene av nesen
og nedover halsen. Dekk området med gasbind (se metode i
esken).
2.2. Hell 70 ml romtemperert vann i Cryo-Firming Mask
pulveret. Bland sammen og påfør medium mengde med en
spatel nedenfra og opp. Ikke påfør masken utenom gasbindet.
Unngå trachea.

La virke i 15 min.

2.3. Fjern maskene mens du ber klienten smile. Fjern rester av
Cryo Firming Maksen med med lunkent vann.

3. Påfør1 ml of Lifting Correcting Day Cream med lette strøk.
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Mémo Techniques Manuelles

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

1. ÉVEIL À LA MER MASSASJE

2. REGENERERENDE 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. DERMASTIM’

§ Avslappende pressur
§ Dermal stimulering
§ Rynkestimulering
§ « Lifting »
§ Avslappende pressur
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APPENDICES – Active ingredients glossary

Allantoin
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk opprinnelse: små nitrogenholdige
molekyler

§ Fuktighetsgivende og mygjørende
§ Beroligende og effektiv mot tørr og stram hud
§ Gjenoppbyggende

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.

Achillea Millefolium ekstrakt
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: Ekstrakt fra Achillea
Millefolium

§ Peelende og cellefornyende
§ Restrukturerende
§ Glødgivende

Søtkløver ekstrakt
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse § Anti-hovenhet
§ Beroligende
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Bioaktiv Hesperidin
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse:: Sitrus § Toner
§ Oppkvikkende effekt

Lumisource
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Bioteknologisk opprinnelse: gjærekstrakt § Hemmer opphopning av oksiderte proteiner
(hudavfall).

§ Sørger for bedre lysoverføring på 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

Aluminiumoksid mikrokrystaller
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Naturlig mineral: Hvit korund (white corundum) § Jevner ut, flekker, grov hud og fine linjer
§ Lysner og gir glød
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Provitamin B5
OPPRINNELSE VIRKNING

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

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.

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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ANNEXES – Contre-indications
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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



Notes
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