
WERKBOEK

MEET ME TREATMENT

VERZORGEND

EFFECTIEF

PUUR

ERVAAR OPTIMALE 
HUIDVERZORGING EN WORD 
VERLIEFD OP EXTENSO SKINCARE!



Ontmoet nieuwe klanten! Laat uw klanten kennis maken met het mooie merk Extenso. 

Uw bestaande klanten zijn natuurlijk heel fi jn en vertrouwd. Maar wilt u graag groeien, dan heeft u nieuwe klanten nodig. Extenso 

Skincare helpt u deze nieuwe klanten op een laagdrempelige manier aan uw salon te binden. Daarvoor hebben wij een speciale 

“Meet Me” treatment ontwikkeld, met alle producten die de klant thuis nodig heeft om de huid te verzorgen. 

Ontmoet uw nieuwe klant met deze kennismakingsbehandeling!

EXTENSO MEET ME TREATMENT BENODIGDHEDEN

Handeling Product Tijdsduur

Opstart behandeling
Klanten informatiekaart
Bandeau en/of haarmutsje

5 minuten

Oppervlaktereiniging

Eye Make-up Remover 
Foaming Ceansing Gel
Intense Soft Lotion
Wattenschijven

5 minuten

Diepte reiniging
Pure Active peeling
Intense Soft Lotion
Wattenschijven 

10 minuten

Masker

Quick Purifi ng Mask
Flexibele bowl met spatel 
Maskerkwast
Wattenschijven

5 minuten

Afsluitende gezichtsverzorging 
en product/thuis advies 

Eye Repair Complex
Intense Skin Moisturiser 
Lippenbalsem

20 minuten

TIJDSDUUR:
30 minuten

ADVIES BEHANDELPRIJS:
€ 25,00 
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Opstart behandeling: Reiniging ogen & lippen

• U start de behandeling met het reinigen van de ogen 

en lippen met de Eye make-up remover. 

• Neem twee vochtige wattenschijven en breng daarop 

de Eye make-up remover. 

• Reinig de ogen van binnen naar buiten. 

• Ook de lippen reinigt u met een vochtige wattenschijf 

met daarop de Eye make-up remover. 

Werking

De Eye make-up remover is een suspensie speciaal ont-

wikkeld voor een effectieve reiniging van de kwetsbare 

huid van de ogen en de lippen. Make-up wordt op een 

zachte manier verwijderd zonder dat de gevoelige huid van 

de ogen en de lippen extra belast wordt. 

Oppervlakte reiniging: Reiniging gelaat, 

hals en decolleté 

• De reiniging van het gelaat, de hals en het decolleté 

wordt uitgevoerd met de Foaming Cleansing Gel.

• Verwarm de huid met vochtige, lauwwarme 

Kompresdoeken.

• Bevochtig uw handen met warm water.

• Breng een ruime hoeveelheid Foaming Cleansing Gel 

aan op de hand.

• Verwarm en verdeel de Foaming Cleansing Gel tus-

sen beide handen.

• Breng de Foaming Cleansing Gel aan op het gelaat, 

hals en decolleté.

• Bevochtig nogmaals de handen met warm water om 

de Gel te laten mousseren. 

• Masseer de Gel met volle handen in met rotaties. 

• Verwijder de Foaming Cleansing Gel met lauwwarme 

kompresdoeken.

Werking

De zeepvrije, mousserende formule van de Foaming 

Cleansing Gel lost onzuiverheden op en verwijdert op een 

effi ciënte wijze vuil en make-up. Na vermenging met water 

vormt de gel zich om tot een romig schuim dat de huid 

perfect reinigt zonder haar uit te drogen en uit balans te 

brengen.

ADVIES: Draagt uw klant lenzen? 

Gebruik dan de Soft Cleansing Milk. 

ADVIES: Draagt uw klant lenzen? 

Gebruik dan de Soft Cleansing Milk. 
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Masker hals, decolleté en gelaat: 

Quick Purifying Mask 

• Verwarm de huid met vochtige, lauwwarme 

kompresdoeken.

• Breng een ruime hoeveelheid Quick Purifying Mask 

aan op de hand.

• Verwarm en verdeel het masker tussen beide handen 

of gebruik een maskerkwast.

• Breng het masker, met de handen of maskerkwast, 

gelijkmatig aan op het gelaat, hals en decolleté.

• Laat hierbij de lippen en de oogleden vrij.

• Dek de ogen af met vochtige [water of Intense Soft 

Lotion] oogkompressen. [Laat het masker ongeveer 

5 minuten inwerken]

• Verwijder het Quick Purifying Mask met warme kom-

presdoeken en sponsjes.

Dieptereiniging: Pure Active Peeling 

• De dieptereiniging van het gelaat, de hals en het decol-

leté wordt uitgevoerd met de Pure Active Peeling. 

• Verwarm de huid met vochtige, lauwwarme 

kompresdoeken.

• Bevochtig uw beide handen met warm water.

• Masseer de Pure Active Peeling in met rotaties.

• Laat de Peeling ongeveer 5 minuten inwerken.

• Verwijder de peeling met lauwwarme kompresdoeken.

Werking

Pure Active Peeling is een peeling op basis van fruitzuren 

en fi jne slijpdeeltjes. Onzuiverheden en dode huidcellen 

worden intensief verwijderd en de huidfuncties worden 

gestimuleerd. Pure Active Peeling bevat natuurlijke, 

vochtbindende bestanddelen die de huid een frisse en 

stralende uitstraling geven.

OPTIONEEL: Richt het stoomdamapparaat 

met een armlengte afstand naar het gelaat. 

TIP: Houd contact met uw klant! Geef een 

heerl i jke handmassage ti jdens het inwerken 

van het masker. U kunt hiervoor de Extenso 

handcrème gebruiken. 
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Afsluitende gezichtsverzorging:

• Verfris de huid met de Intense Soft Lotion. 

• Breng het Eye Repair Complex aan rond de ogen.

• Breng een kleine hoeveelheid Intense Skin Moisturiser 

aan op uw hand. 

• Verwarm en verdeel de Intense Skin Moisturiser 

tussen beide handen.

• Breng de crème gelijkmatig aan op het gereinigde 

gelaat, de hals en het decolleté.

• Sluit af met de heerlijke Extenso Lipcare [lippenbalsem] 

UPSELL TIP: geef een goed productadvies 

voor thuis gebruik. 
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