z a b i e g kosmetyka

Podróże z Bernard Cassiere
Pielęgnacja Tribal
Bernard Cassiere jest francuską
firmą specjalizującą się i przodującą
w produkcji kosmetyków
profesjonalnych opartych na
ekstraktach roślinnych.
Ponadto zespół Bernard Cassiere
prowadzi badania wśród plemion
z różnych kontynentów, śledząc
rdzenne receptury i metody leczenia
naturalnego z użyciem
rodzimych roślin.

W

ten sposób powstała linia
pielęgnacyjna Tribal – wykorzystywana w pielęgnacji zarówno twarzy, jak i ciała. Pierwszym
krokiem Bernard Cassiere przy tworzeniu
linii Tribal był wybór oryginalnych, najbardziej aktywnych roślin, dla pozyskania ich
ekstraktów, następnie znalezienie drogi
dostawy roślin lub ich ekstraktów (pochodzą ze Sprawiedliwego Handlu). W rezultacie połączono je w odpowiednie receptury
ukierunkowane na rezultaty kosmetyczne
– skopiowane przepisy ludowe zostały udoskonalone o efektywne formuły kosmetyków. Dla dopełnienia egzotyki całego projektu powstałe produkty mają odpowiednie
zastosowanie w rytuałach pielęgnacyjnych
ułożonych przez trenerów BC na wzór metod stosowania plemiennego. Począwszy



od receptur kosmetyków poprzez przeznaczenie ekstraktów aż po sposoby zastosowania kosmetyków – cała procedura powstania linii pielęgnacyjnej Tribal jest hołdem
oddanym tym, którzy odkryli rośliny i ich
lecznicze/magiczne właściwości w podzięce za możliwość czerpania z ich wiedzy. Dla
klienta, który poddaje się pielęgnacji Tribal
– zabieg kosmetyczny jest prawdziwą ucztą
efektów i relaksu. Całości dopełnia muzyka.
Dwie płyty Tribal są zbiorem utworów relaksacyjnych, gdzie dźwięki i rytm są nawiązaniem do krajów, z których pochodzą rośliny
wykorzystane w zabiegach, oraz do leczniczych rytuałów plemiennych.

Procedury Tribal
Zabieg Tribal Relaks twarz i ciało.
Oprócz wprowadzenia klienta w głęboki
relaks ma na celu detoksykację i odżywienie skóry.  Rozpoczyna się od rozmasownia karku klienta w pozycji siedzącej.
 Oczyszczanie strefy twarz-szyja-dekolt
za pomocą Zmywacza Nowozelandzkiego
(olej tamanu). Masaż uciskowy klatki piersiowej – uświadamiamy klientowi potrzebę
właściwego oddychania dla pełnego relaksu.  Peeling Harakeke Maori.  Masaż
strefy twarz-szyja-dekolt na bazie Serum
Odżywczego z Polinezji (olejki z kokosa,
tamanu i wanilii).  Detoksykująca maseczka z Afryki (ekstrakty z ziaren Moringa

i Harpagophytum).  Wykańczamy zabieg
nakładając Magiczny Balsam z Mozambiku
(olejki arganowy, kokosowy, awokado, makadamia, jojoba, masło shea). Do zabiegu można włączyć 1 lub 2 krótkie rytuały:
Wschód Słońca i Dotyk Orientu. Są to procedury krótkiej pielęgnacji, które również
mogą być stosowane samodzielnie bądź
skomponowane razem w jeden zabieg:
Wschód Słońca. Masaż twarzy i szyi specjalnie wykonaną saszetką z gazy, do której wsypujemy puder Nuka (skrobię ryżową), a następnie przelewamy lotionem
enzymatycznym. Rytuał zaczerpnięty z tradycyjnej pielęgnacji japońskich kobiet,
ma na celu zmiękczenie skóry, wygładzenie, nadanie matowego wyglądu, przyśpieszenie odnowy komórkowej.
Dotyk Orientu. Masaż pleców i/lub brzucha, twarzy i dekoltu na bazie ciepłego
oleju arganowego. W trakcie podgrzewania
oleju macerujemy w nim płatki róż. Rytuał
ma na celu wprowadzenie klienta w głęboki relaks, odżywienie i regenerację skóry.

Dystrybutor: Nail & Beauty Center
32 206-76-89, 506-18-57-10
www.bcparis.pl
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