Home Treatment Protocol
LIFT SUMMUM TREATMENT
VOORBEREIDING

Het verwijderen van de make-up van de ogen, lippen en
het gezicht met een Guinot reiniging naar keuze.
Sluit af met de lotion.

1. LIFT SUMMUM
EXFOLIATIE

◼ Breng de DOUBLE EXFOLIATION aan op het hele gezicht, de
hals en het decolleté.
◼ Masseer de huid gedurende 5 minuten en vermijd
hierbij de ogen.
◼ Twee keer afnemen met vochtige washandjes.

2. LIFT SUMMUM
MASSAGE

◼ Breng het MASSAGE SERUM aan op het gezicht, de hals en
het decolleté en strijk het zachtjes in de huid.
◼ Masseer het product met wisselende druk goed in de huid.
Gebruik hiervoor altijd liftende bewegingen dus van beneden
naar boven om de huid te activeren en liften!
◼ Spoel niet af en breng geen lotion aan.

10min

3. LIFT SUMMUM
FILLER

◼ Breng de ANTI-WRINKLE ERASER aan op elke rimpel op het
gezicht en het decolleté. Werk het product goed in met de
applicatorbal. Gebruik hiervoor roterende bewegingen en
eindig met een gladstrijkende beweging.
◼ Herhaal deze stap 4 keer op iedere rimpel.

5min

4. LIFT SUMMUM
GEZICHTS- EN
DECOLLETE
MASKERS

◼ Breng het FACE MASK aan op het hele gezicht, te beginnen
met de ogen, de neus en vervolgens de mond. Druk zachtjes
zodat het masker zich aanpast aan de vorm van het
gezicht.
◼ Breng het DÉCOLLETÉ MASK aan op het decolleté. Laat
beide maskers 10 minuten zitten.
◼ Verwijder het gezichtsmasker en masseer het overtollige
product zachtjes in de huid. Neem het decolletémasker af
met vochtige washandjes, breng de lotion aan en droog de
huid na.

NABEHANDELING

5min
10min

15min

Gebruik uw eigen favoriete anti-aging crème van Guinot
als laatste stap. Masseer deze goed in.

Hoofdingrediënten
• Fruitzuren
• Longevitine
• DYNALift en biotechnisch AL
complex

2min

Resultaat
• Celvernieuwing
• Gaat verslapping en rimpels tegen
• Laat een liftend laagje achter op
de huid voor een prachtig gelifte
huid!

