Release Peeling

Vejen til smuk, glat og hårfri hud
Release Peeling er en behandling fra den anerkendte Susanne Melchiorsen.
Susanne Melchiorsen’s hudplejeserie er kendt for sine effektive behandlinger og
produkter. Susanne Melchiorsen’ produkter er danskproduceret og blandt de reneste
i verden - en miljøbevidst serie med fokus på resultater!
Behandlingen til:

•
•
•
•
•
•

Mildning af rynker og furer
Reducerer overfladehinden og døde hudceller
Mindskelse af ar og store porer
Pigmentforandringer
Tør hud
Fjernelse af uønsket hårvækst (de fine hår)

Efter Release Peeling, vil din hud være lettere og se mere frisk og ensartet ud. Release
Peeling reducerer effektivt hudens overfadehinde og mængden af døde hudceller. og
huden har derfor brug for at hvile. Vent derfor 5 dage med at peele det behandlede
område.
Huden vil især optage mere creme end den plejer de første 3-5 dage efter behandlingen. Det er derfor vigtigt, at du smører godt med Rose Defence cremen i minimun 7
dage efter behandlingen.
Behandlingsinterval til hud:
1 gang ugentlig alt efter hudens tilstand. Et hurtigt og flot resultat opnås bedst, hvis
behandlingerne ligger så tæt på hinanden som muligt.
Når det ønskede resultat er opnået, er det bedste vedligeholdelsesinterval 1 gang om
måneden.
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Release Peeling som hårfjerning:
Denne fantastiske peeling bruges også til fjernelse af uønsket hår. Den er perfekt til
de fine hår i ansigtet og på kroppen. Release Peeling fungerer på den måde, at den
opløser keratin, som er det stof, håret er opbygget af. Release Peeling arbejder både
direkte på håret og nede i hårfolliklen. På den måde stimulerer den ikke væksten af
flere eller tykkere hår. Det er forskelligt, hvornår håret vokser ud igen. Nogle har en
hårvækst, der vokser hurtigt andre en langsom hårvækst.
Behandlingsinteral til hår:
Ved opstat skal du have 2 behandlinger inden for 7 dage, derefter ca. hver 14. dag.
Når hårene er klar, rykkes behandlingsintervallet til hver 3. uge osv.
Intervallet vil variere fra person til person. Der er forskellig faktorer, der afgør hvor tit
og hvar mange behandliger, du skal have - f.eks. alder, tidligere behandlinger, arvelige
faktorer, hårets væksttype, hormonelle forstyrrelser m.m.
Som en del af hårfjerningsprocessen er Hair Reducer fra Susanne Melchiorsen en del
af hjemmeplejen sammen med Rose Defence.
Hair Reducer:
Svækker hårets vækst og får håret til at vokse langsommere. På længere sigt bevirker
Hair Reducer, at hårene ikke kommer tilbage. Efter behandlingen er det vigtigt, at du
dagligt bruger Hair Reducer morgen og aften i 14 dage efter behandlingen.
Rose Defence:
Efter en behandling med Release Peeling har huden brug for mest mulig næring og
beskyttelse og den er klar til at suge ekstra, da de døde hudceller er betydelig reduceret. Derefter skal frugtbalancen genopbygges og det er derfor vigtigt at bruge Rose
Defence, da den bevarer fugten, blødgør og mætter huden.
Rose Defence til hjemmebrug er en forudsætning for at få Release Peeling, da de
arbejder sammen.
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