STEP BY STEP
Step 1 Forberedelse
• Fjern eventuel lak
• Lad kunden vaske hænder
• Påfør Handcleanser på både kundens og dine
hænde
• Form den fri kant med Seduction Crystal file
eller anden manicurefil*
• Poler neglen med 3 sidet buffer eller ultimate
shiner
* Fjern støv med silky smooth neglebørste

Step 2 Neglebåndspleje og håndbad
• Tilføj 1 Suduction bath bomb til en
manicureskål med lunkent vand.
* Påfør Seduction negleolie og masser ind i negle
og neglebåndsområde.
• Lad hænderne komme i blød i 5-7 minutter
• Tag den første hånd op og tør let
• Skub neglebånd tilbage med en cuticle pusher
• Dæk hånden med et håndklæde og gentag
step 2 på anden hånd

Step 3 Peeling
• Påfør Seduction Luxurious Hand Scrub på
hånden og armen op til albuen mens du laver en
let massage
• Masser håndryggen og fingrene grundigt
• Fjern det overskydende med varme håndklæder
• Læg håndklæde over hånden for at holde den
varm og gentag step 3 på den anden hånd

Step 4 Massage
• Påfør Rich Handcream & Mask og med bløde
bevægelser op til albuen
• Masser arm og hånd
• Efter massage pakkes hånden i en plastikpose
og ind i Seduction Handsken
• Gentag på den anden hånd og arm
• Lad kunden sidde i 15 minutter
• Fjern derefter handsken og masser resterne af
masken ind i huden

Step 5 Beskyttelse
• Affedt neglen med Magnetic Non 		
Acetone Remover på en Nail Wipe
• Påfør NXT base coat
• Påfør 2 lag af ønsket NXT Nailpolish 		
farve eller fransk manicure
• Påfør 1 lag NXT top coat
Alternativt lægges NXT top coat direkte på NXT
base coat

Step 6 Pleje
* Påfør Seduction Hand Lotion på hænder og
underarm
NB: Skal du lægge Gelpolish eller andet
kunstigt produkt, gøres dette før step 1, her
springes så step med crystal file og buffer over

			

Seduction Tilbehør
Så du har en komplet Seduction pakke

Håndklæde

Seduction Handske

Silky Smooth Negle Børste

Crystal File

Gaveboks

Forfør med den milde duft af forårs blomster og frisk bambus
med et strejf af delikat orkidé
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SEDUCTION... FORFØRER SANSERNE
Ægte skønhed findes i naturen og med hjælp fra naturen er
Seduction skabt. Omhyggeligt udvalgte naturlige ingredienser
hjælper med at genoprette skadet hud og øger fugtindholdet.
Brug Seduction håndcreme og olie flere gange dagligt, for at
bevare effekten af Seduction behandlingen.
Nourishing Cuticle Oil rehydrerer den naturlige negl, huden og
neglebånd og er anbefalet som et hjemmeplejeprodukt. Olien
absorberes hurtigt og efterlader et hint af pafume, som minder
dig om din indre forfører dagen igennem. Seduction luxurious
Scrub exfolierer mildt, mens den samtidig beskytter og plejer
din hud med lette olier. Den afslører din naturlige glød i huden
og dine hænder vil føles blødere end du kan forestille dig. Rich
Cream and Mask pakker dine hænder i en generøs dybdevirkende
fugtighedsmaske, huden genvinder sin naturlige tekstur og
resultatet er forbløffende. Efter masken er trængt ind, bruges
det overskydende til en massage af hænder og fingre, for at sikre
fuld udnyttelse og absorbtion. Dine hænder vil ses og føles bedre
end nogensinde og den milde duft vil blive hængende, mens den
minder dig om skønheden ved denne service. Seduction Delicate
Hand Lotion er den perfekte håndlotion til hjemme eller når
man er på farten. Den har samme dybdevirkende fugtgivende
ingredienser som Rich Cream and Mask, men i en lettere og
hurtigt absorberende formel. The Delicate Hand Lotion er nem at
påføre, ikke fedtende og en essentiel del af den daglige håndpleje.
Lad dig forføre af Seduction!

SEDUCTION LUXURIOUS SCRUB

RICH CREAM AND MASK

Exfolier din hud og væk dine sanser med Seduction
Luxurious Scrub. Din hud vil se forfrisket og forynget
ud.

En forførende rig creme, hjælper med at glatte huden samt fugte og nære tør hud. Perfekt som massagecreme på grund af de naturlige olier. Brugt som
maske, vil huden får genoprettet den naturlige glød.

SEDUCTION CUTICLE OIL

DELICATE HAND LOTION

Forkæl dine naturnegle og neglebånd med naturlige
olier for smukke velplejede negle og neglebånd. Fugtgivende, nærende, regenererende effekt.

En let og delikat hånd lotion, for en forførende blød
hud.The finishing touch!

Forfør med
den milde duft
PRODUKTER

DELICATE HAND LOTION

RICH HAND CREAM & MASK

Argan Oil / Evening Primrose Olie / Vitamin E
Vegetabilsk Glycerin / Betaine

Argan Olie / Baobab Olie / Vitamin E
Panthenol / Vegetabilsk Glycerin / Betaine

Fugtgivende, anti-aging effekt, antioxidant.

NOURISHING CUTICLE OIL

Fugtgivende, udglattende effekt.

BATH BOMBS

Fugtgivende, nærende og regenererende effekt.

Lette brusende bade bomber, brugt i en manicureskål
for iblødsætning af hænderne.

Argan Olie / Baobab Olie / Solsikke Frø Olie / Vitamin E
Vitamin A / Bisabolol / Evening Primrose Olie

Citrus Limon Peel Olie/ Hydreret Silica (nano)
Melaleuca Alternifolia Blad Olie/ Limonene
Citral/ Linalool

LUXURIOUS HAND SCRUB

Salt peeling med Fugtgivende / smørende effekt.
Salt / Shea Smør / Solsikke Frø Oliel
Bivoks

