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Miksi Green Peel?
• Luonnollinen hoitomenetelmä - ilman kemiallisia lisäaineita
• Menestynyt yli 50 maassa jo 60 vuotta
• Yksilölliset hoitomahdollisuudet melkein jokaiselle ihotyypille
• Ihon laadun paraneminen, ratkaisu moniin iho-ongelmiin
• Vain yrttisyväkuorinta-menetelmä on palkittu Beauty Forum Readers’ Choice Awards- palkinnolla
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Green Peel Fresh Up

Green Peel Fresh Up on hellävarainen kolmesta hoitomenetelmästä. Iho virkistyy ja raikastuu - täysin
ilman kuoriutumista.
Luonnollisesti yrtit auttavat aktivoimaan verenkiertoa, jolloin ihohuokoset avautuvat ja iho kykenee
optimaalisesti vastaanottamaan aineosia.
Green Peel Fresh Up avulla iho sädehtii uutena ja raikkaana. Solut ovat ravittu ja ihon laatu on kestävästi
parannettu. Täydellinen hoito väsyneellä iholle. Green Peel Fresh Up ei ole tarkoitettu vain kasvoille. Sitä
voi myös käyttää muille ihoalueelle, jotka altistuvat auringolle, kuten käsille.
Hoito sopii myös erinomaisesti ikääntymisen ja elastisuuden vähentymisen ennalta ehkäisyyn varsinkin kun ihossa ei vielä näy ikääntymisen merkkejä.
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Green Peel Energy

Green Peel Energy tuo iholle näkyvästi uutta energiaa. Hoitomenetelmä virkistää verenkiertoa ja
soluainevaihduntaa, joka johtaa ihon rakenteen luonnolliseen parantumiseen ilman kuorintaa.
Green Peel Energy tuo iholle luonnollista energiaa, jota se tarvitsee solujen uusiutumiseen. Se auttaa
ikääntymisen merkkeihin sekä epäpuhtauksiin, arpiin ja pigmenttimuutoksiin.
Ihon ulkonäkö on näkyvästi parantunut - täydellisesti insentiivihoito useita kertoja vuodessa.
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Green Peel Classic

Alkuperäinen Green Peel yrttisyväkuorinta Classic on luonnollinen hoitomenetelmä ihon uudistumiseen.
Ongelman ratkaisijana Green Peel Classic on maailmanlaajuisesti tunnettu hoito, joka auttaa ihoongelmien, kuten epäpuhtauksien ja arpisuuden parissa kärsivien, saavuttamaan kauniin ja terveen
ihon 5 päivässä.
Laaja yrttitietous, 60 vuoden pitkäaikainen kokemus sekä tuhannet tyytyväiset asiakkaat tekevät Green
Peel yrttisyväkuorinta Classic - menetelmästä yhden menestyneimmistä luonnonmukaisen hoidon
menetelmän maailmassa.
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Hoitomenetelmä
Päivä 1
Odotat innolla hengähdyshetkeä omalla kosmetologillasi. Perusteellisen alkukeskustelun ja kattavan
ihoanalyysin jälkeen kosmetologi aloittaa hellän puhdistuksen valmistellakseen ihoa. Tätä seuraa hoidon
pääosa. Tuoreeltaan valmistettu yrttisekoitus levitetään ja hierotaan iholle. Yrttihieronnan kesto ja paine
voivat vaihdella riippuen hoidon tavoitteesta.
Hoidon jälkeen ihosi voi olla hiemanpunoittava ja voittuntea kevyttä kihelmöivää tunnetta. Tämä on
ehdottomasti normaalia ja osoittaa, että yrtit toimivat ihollasi. Huolehtiaksesi ihostasi kotona
hanki kotihoitosetti, joka on henkilökohtaisesti räätälöity sinun ihotyypillesi, mikä tukee hoidon
onnistumista.

Päivä 2
Punaisuus tai pistelyn tunne ihollasi vähenevät huomattavasti. Kasvi-ainesosat osoittavat niiden täyden
voimansa ja vauhdittavat uusiutumisprosessia. Parhaiden tulosten saamiseksi on tärkeää säännöllisesti
käyttää kotihoitosettisi tuotteita. Ihosi suojataan ja ravitaan arvokkailla ainesosilla.

Päivä 3
Ihosi alkaa nyt hilseilemään tai kuoriutua. Kuoriutumisprosessin intensiteetti riippuu sarveiskerroksen
paksuudesta, ihon tilanteesta ja sinun henkilökohtaisesta aineenvaihdunnastasi.

Päivä 4
Uudistumisprosessi on nyt saavuttanut huippunsa. Epidermiksen uloimmat kerrokset irtoavat
tasaisesti samalla, kun uudet, nuoret solut saavuttavat ihon pinnan. Ihon kuoriutuminen ei välttämättä
näy päällepäin. Kuoriutumisen intensiivisyys ei ole vaikutusta hoidon onnistumiseen

Päivä 5
Ihosi uusiutumisprosessi on nyt valmis. Vanhan ihosi tilalla on uusi, raikas iho. Täksi päiväksi varaat
ajan taas Beauty Finish- hoitoon. Jäljellä oleva iho hierotaan hellävaraisesti pois uudelta iholta ja sen
jälkeen voit rentoutua rauhoittavan naamion ajan. Tämä vaihe tuo iholle arvokkaita ainesosia - iho on
erittäin vastaanottavainen joka tehostaa jo tehdyn hoidon vaikutuksia.
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Mitä voit tehdä Green Peel Classic ® - hoidon jälkeen?
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