
WERKBOEK

PLUMP-IT-UP TREATMENT

STIMULEERT

VERBETERT

HERSTELT

GEEF DE HUID EEN NIEUWE 
STRUCTUUR EN VERTRAAG 
ZICHTBARE TEKENEN VAN 
HUIDVEROUDERING. 



Huidverbetering gaat verder dan alleen het verzorgen en beschermen van de huid. De uitgebalanceerde samenstelling van 
Extenso Skin Improvement zorgt met behulp van hoogwaardige natuurlijke ingrediënten voor een krachtige, doeltreffende 
werking. Extenso Skin Improvement producten; verbeteren, herstellen en stimuleren de huid en vertragen de zichtbare 
tekenen van huidveroudering.

Doelgerichte Extenso Skin Improvement behandelingen zorgen voor de aanmaak van nieuwe cellen, geven de huid een 
nieuwe structuur en zorgen ervoor dat de huid in optimale conditie komt.

PLUMP-IT-UP TREATMENT BENODIGDHEDEN

Handeling Product Tijdsduur

Opstart behandeling
Klanten informatiekaart
Bandeau en/of haarmutsje

15 minuten

Oppervlaktereiniging

Eye make - up remover
Hydro Cleansing oil 
pH Recover Lotion 
Wattenschijven 
Kompresdoeken
pH Recover Lotion 
Wattenschijven 
Kompresdoeken

5 minuten

Dieptereiniging
Enzymatic Peeling
Kompressen 

10 minuten

Deep Tissue massage
Hydrovitin ampul
Kompresdoek

15 minuten

Herstellend masker

Algave Peel off mask 
Hydrovitin ampul.
Eye Repair Complex 
Lipbalsem
Tissues
Op de huid afgestemde Extenso Lotion
Flexibele bowl met spatel 
Kompresdoeken
Upsell: Collagen Eye Treatment

20 minuten

Afsluitende gezichtsverzorging 

Eye Repair 
Recover Shield of Rich Revitaliser 
Lip balsem 
Thuis/product advies

10 minuten

TIJDSDUUR:
75 minuten

ADVIES BEHANDELPRIJS:
€ 55,00 (zonder upselling) 

Geschikt voor alle huidtypen en met name voor de:

• Verslapte huid 

• Rijpere/veel eisende huid

• Vochtarme huid 
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Laat uw klant genieten van mooie rustgevende muziek op de achtergrond. Brand in een aromahouder de Extenso Aroma 

geur naar keuze. Laat uw klant plaats nemen om de behandeling te starten. 

Opbouw behandeling

Start uw behandeling en vul hierbij de klanteninformatiekaart in! Maak een actuele huidanalyse. Informeer naar de wensen van 

uw klant en vertaal deze als aanvulling op de behandeling. Leg uit welke huidverzorgingsproducten in de behandeling gebruikt 

gaan worden en geef daarbij ook een goed thuisadvies. Dit stimuleert de verkoop van uw producten. Leg in het gesprek met 

uw klant de link tussen de producten die u gebruikt, de thuisproducten die de klant wenst en het versterken / of verlengen van 

de effecten. Op deze manier bent u commercieel, op een vriendelijke manier. U wilt uw klant met een glimlach de salon laten 

verlaten en ervoor zorgen dat zij deze glimlach thuis kan behouden. We zullen het in het volgende voorbeeld uitleggen; 

U gebruikt bijvoorbeeld in uw behandeling een Optivin ampul in combinatie met de collageen Eye voor een liftend effect. Wat 

u kan aangeven is dat u dit effect extra zichtbaar kan maken en kan verlengen door middel van het gebruik van de Milano 

make-up concealer. Luister goed naar uw klant, wat zijn haar wensen? Zo maakt u een brug naar de producten die haar wens 

vervullen. 

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 wattenschij-

ven met daarom de Eye make-up remover. 

• De werkwijze van de reiniging van de ogen en lippen 

komt later in de werkboek uitgetekend naar voren. 

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 verwijderd 

zonder dat de gevoelige huid van de ogen en de lippen 

extra belast wordt.

VERKOOP TIP: Gebruik de Extenso Waterproof 

Cleansing Brush, deze reinigt 6x beter. 
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Reiniging gelaat, hals & decolleté

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

zal worden uitgevoerd met de Hydro Cleansing Oil. 

• Verwarm de huid met vochtige/warme kompres-

doeken en bevochtig uw handen met warm water. 

• Breng vervolgens de Hydro Cleansing Oil aan op uw 

hand en verdeel deze tussen beide handen. Breng de 

Hydro Cleansing Oil aan op het gelaat, hals, decolleté 

en voeg vervolgens met beide handen een ruime hoe-

veelheid water toe om de olie zichtbaar te emulgeren. 

Masseer de olie met volle handen in met rotaties. 

• Tenslotte verwijdert u de hydrofi ele olie met lauwwar-

me kompressen. 

• Herstel de zuurgraad door de pH Recover lotion te 

verdelen over twee wattenschijven en strijk deze met 

beide handen symmetrisch over de huid. 

• De werkwijze wordt later in dit werkboek uitgetekend. 

Werking

Het is belangrijk de hydrofi ele olie goed te emulgeren met 

lauwwarm water. Hierdoor ontstaat er een lichte emulsie 

die de natuurlijke elasticiteit en vochtigheidsgraad niet 

aantast en op een milde wijze vuil en make – up verwijdert. 

De pH Recover lotion op basis van fruitzuren, witte thee, 

hamamelis en pro-vitamine B5 reguleert de zuurgraad en 

herstelt het natuurlijk evenwicht van de huid. pH Recover 

Lotion kalmeert, zuivert, werkt ontstekingsremmend 

en adstringerend. 

Dieptereiniging gelaat, hals & decolleté 

• De dieptereiniging van het gelaat, de hals en het 

decolleté wordt uitgevoerd met de Enzymatic Peeling. 

• Breng twee vochtige wattenschijven aan op de ogen, 

om deze te beschermen.

• Meng twee theelepels Enzymatic Peeling met ± 5 ml 

warm water en meng deze totdat er een lobbige brij 

ontstaat. 

• Breng de peeling aan op de te behandelen huid

• Masseer de Enzymatic Peeling ± 10 minuten in. Geef 

minder druk bij actieve acne.

• Optioneel: Richt het stoomdamapparaat met een 

armlengte afstand naar het gelaat. 

• Verwijder de peeling met lauw/warme kompressen. 

• Herstel de zuurgraad van de huid met de pH Recover 

Lotion.

Werking:

De pH Recover lotion op basis van fruitzuren, witte thee, 

hamamelis en pro-vitamine B5 reguleert de zuurgraad en 

herstelt het natuurlijk evenwicht van de huid. pH Recover 

Lotion kalmeert, zuivert, werkt ontstekingsremmend en 

adstringerend.

BELEVINGSTIP! Doe de pH Recover lotion in de 

Eco spray. Dit zorgt voor een extra beleving aan 

je behandeling. 

BELANGRIJK! zorg dat de ogen beschermd zijn 

met twee vochtige wattenschijven. 
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Deep Tissue massage

• Leeg een ½ Hydrovitin ampul in uw handen.

• Verdeel het concentraat over gelaat, hals, ogen en 

decolleté.

• Vervolgens start u met de bindweefsel grepen:

- Start

 Effl eurage vanaf het decolleté richting het voorhoofd.

- Gewebswache

 Maak van duim en wijsvinger met beide handen een 

driehoek. Haal vervolgens met de (wijs) vinger, het 

weefsel omhoog en druk met de duim tegen de wijs-

vinger aan. Waardoor er weefsel tussen de vingers 

ontstaan. 

- Tussendoor

 Effl eurage vanaf het decolleté richting het voorhoofd. 

- Zweepslag

 Leg beide handen op het voorhoofd, met zijkant wijs-

vinger de huid licht spannen. Vervolgens de vingers 

naar elkaar bewegen en even vast houden, daarna 

snel uit elkaar bewegen (zweepslag).Bewerk op deze 

manier het gehele voorhoofd.

- Tussendoor

 Effl eurage vanaf het decolleté richting het voorhoofd. 

- S-jes

 Schuif beide duimen tegen elkaar zowel boven elkaar 

als onder elkaar. (om en om) 

- Kruisvorm oog

 Start in de binnen ooghoek, strijk met de duimen, één 

duim onder het oog, andere duim wenkbrauw, beide 

gelijktijdig naar de buiten ooghoek. Pak daar met de 

andere vingers de huid op en rol dit af richting de 

haargrens. 

Werking

Een behandeling met het Hydrovitin ampul is een 

maximale dorstlesser voor de huid op basis van oliën 

verrijkt uit de Johannesbroodboom en zorgt voor een 

optimale hydratatie. De vochthuishouding wordt niet 

alleen op peil gebracht, maar ook op peil gehouden! 

Zeker in combinatie met bindweefselmassage is dit van 

groot belang. En geeft prachtig resultaat.

Herstellend Masker

• Het moment is aangebroken om de huid intensief te 

voeden en de natuurlijke vochtbalans te herstellen met 

het Algae Peel Off Mask met daaronder ½ Hydrovitin, 

Eye Repair en lipbalsem. 

• Meng ± 20 gram Algae Peel Off Mask met 70 ml koud 

water.

• Stevig roeren tot er een gladde pasta ontstaat.

• Breng tissues aan langs de haargrens en bescherm 

het linnengoed.

• Breng de pasta aan met behulp van een spatel. Begin 

bij de hals en werk snel naar boven. Breng het mas-

ker egaal en dekkend aan op de huid en breng een 

dikkere laag aan bij de randen. (plaatsen waar het 

masker te dun is aangebracht gaan bij het verwijde-

ren scheuren). 

• Wanneer u het masker heeft aangebracht, laat uw 

klant ontspannen liggen. Laat het masker ± 15 minu-

ten inwerken. 

• Verwijder het Algae Peel Off Mask in zijn geheel door 

vingertoppen te bevochtigen en deze onderaan bij de 

hals onder het masker te zetten.

• Verfris en reguleer de pH waarde d.m.v. een op de 

huid afgestemde Extenso Lotion.

• De werkwijze wordt later in de handleiding 

weergegeven. 

Werking

Dit rubbermasker werkt sterk vochtregulerend, geeft een 

stralende teint en laat rimpeltjes vervagen. Waardevolle 

werkstoffen uit zee - en plantenextracten worden 

gecombineerd om een optimale verbetering voor alle 

huidtypes te bewerkstelligen.

UPSELL TIP! Bereid de behandeling uit met het 

Collageen Eye pad. 
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Callogeen Eye Pad

• Breng (indien gewenst) de Extenso Optivin ampul aan 

rond de ogen.

• Leg de collageen Eye treatment pads aan onder 

de ogen.

• Verwijder met een spatel eventuele luchtbelletjes.

• Dek de ogen af met vochtige [water of lotion] 

oogkompressen.

• Laat de Collageen Eye treatment +/- 10 a 15 minuten 

inwerken. 

• Verwijder de Collageen Eye treatment.

Afsluitende gezichtsverzorging

• Verfris de huid met de Intense Soft Lotion. 

• Rondom de ogen brengt u de Eye Repair complex 

aan en u sluit af met een passende dag verzorging. 

Denk hierbij aan de Skin Recover Shield of de Rich 

Rivitaliser. Als verzorging voor de lippen gebruikt u de 

heerlijke lipbalsem van Extenso. 

• De werkwijze van de afsluitende gezichtsverzorging 

wordt later in de handleiding weergegeven. 

Werking

De Intense Soft Lotion is een milde, verfrissende lotion 

en vanwege haar intensief kalmerende en verzachtende 

werking een weldaad voor iedere huid. Intens Soft Lotion 

bevat natuurlijke werkstoffen als Allantoïne en Aloë Vera. 

Vochtbindende en zuurgraad herstellende bestanddelen 

zorgen voor een natuurlijke balans van de huid.

Ter afsluiting

Laat uw klant aan het eind van de behandeling even heerlijk en rustig bijkomen met een lekker kopje thee. Geef de klant 

een goed productadvies voor thuis gebruik. 

UPSELL TIP! Als fi nishing touch 
kunt u de behandeling afsluiten 
door uw klanten op te 
maken met de mooie lijn 
van Extenso Milano make-up.

Laat uw klant aan het eind van de behandeling even heerlijk en rustig bijkomen met een lekker kopje thee. Geef de klant 

! Als fi nishing touch 
kunt u de behandeling afsluiten 
door uw klanten op te 
maken met de mooie lijn 
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VERKORTE UITLEG BEHANDELING

BEHANDELING 60 MINUTEN

1   Maak altijd een actuele huidanalyse door middel van 

de klantenkaart.

2   Reiniging van de ogen en lippen met de Eye Make-

Up Remover.

3   Reiniging van het gelaat, de hals en het decolleté met 

de Hydro Cleansing Oil.

4   Dieptereiniging met de Enzymatic Peeling en 

Recover Lotion.

5  Tissue massage met de Hydrovitin ampul.

6   Herstellend masker met het Algae Peel off Mask, 

Eye Repair Complex en Hydrovitin ampul.

7  Afsluitende gezichtsverzorging met Eye Repair 

 Complex, Recover shield of Rich Revitaliser.

UPSELLMOGELIJKHEDEN:

•  Collagen Eye Treatment

•  Dag make-up
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P A G I N A  1  V A N  1

REINIGING VAN DE 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 wattenschijven met daarop de Eye make-up remover. 

NR

1
NR

2
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P A G I N A  1  V A N  1

REINIGING VAN GEL A AT,  HALS & DECOLLETÉ

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

wordt uitgevoerd met de Hydro Cleansing Oil. 

• Verwarm de huid met vochtige/warme kompresdoe-

ken en bevochtig uw handen met lauw/warm water. 

• Breng vervolgens de Hydro Cleansing Oil aan op uw 

hand en verdeel deze tussen beide handen. Breng de 

Hydro Cleansing Oil aan op het gelaat, hals, decolleté 

en voeg vervolgens met beide handen een ruime hoe-

veelheid water toe om de olie zichtbaar te emulgeren. 

Masseer de olie met volle handen in met rotaties. 

• Tenslotte verwijdert u de hydrofi ele olie met lauw/

warm kompresdoeken. 

NR

1
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P A G I N A  1  V A N  1

DIEPTEREINIGING VAN GEL A AT,  HALS & DECOLLETÉ

• De dieptereiniging van het gelaat, de hals en het 

decolleté wordt uitgevoerd met de Enzymatic Peeling. 

• Meng twee theelepels Enzymatic Peeling met ± 5 ml 

warm water en meng deze totdat er een lobbige brij 

ontstaat. 

• Breng de peeling aan op de te behandelen huid.

• Optioneel: Richt het stoomdamapparaat met een 

armafstand af naar het gelaat. 

• Masseer de Enzymatic Peeling ± 10 minuten in. Geef 

minder druk bij actieve acne.

• Verwijder de peeling met lauw/warme kompresdoeken. 

• Herstel de zuurgraad van de huid met de pH Recover 

Lotion.

NR

1
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P A G I N A  1  V A N  3

DEEP TISSUE MASSAGE

Start:

• Effl eurage vanaf het decolleté richting het voorhoofd.

NR

1
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2
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3
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Gewebswache:

• Maak van duim en wijsvinger met beide handen een driehoek. Haal vervolgens met de (wijs) vinger, het weefsel omhoog 

en druk met de duim tegen de wijsvinger aan. Waardoor er weefsel tussen de vingers ontstaan.

• Leeg een ½ Hydrovitin ampul in uw handen.

• Verdeel het concentraat over gelaat, hals, ogen en decolleté.

• Vervolgens start u met de bindweefsel grepen:
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DEEP TISSUE MASSAGE

P A G I N A  2  V A N  3

NR

6

Zweepslag

• Leg beide handen op het voorhoofd, met zijkant wijs-

vinger de huid licht spannen. Vervolgens de vingers 

naar elkaar bewegen en even vast houden, daarna 

snel uit elkaar bewegen (zweepslag).Bewerk op deze 

manier het gehele voorhoofd.

Tussendoor

• Effl eurage vanaf het decolleté richting het voorhoofd. 

NR

7
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S-jes

• Schuif beide duimen tegen elkaar zowel boven elkaar 

als onder elkaar. (om en om)

Tussendoor

• Effl eurage vanaf het decolleté richting het voorhoofd. 

NR

5
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P A G I N A  3  V A N  3

DEEP TISSUE MASSAGE

Kruisvorm oog

• Start in de binnen ooghoek, strijk met de duimen, één duim onder het oog, andere duim wenkbrauw, beide gelijktijdig 

naar de buiten ooghoek. Pak daar met de andere vingers de huid op en rol dit af richting de haargrens.

NR
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P A G I N A  1  V A N  1

HERSTELLEND MASKER

• Het moment is aangebroken om de huid intensief te voeden en de natuurlijke vochtbalans te herstellen met het Algae 

peel off Mask met daaronder ½ hydrovitin. 

• Meng ± 20 gram Algae Peel Off Mask met 70 ml koud water.

• Stevig roeren tot er een gladde pasta ontstaat.

• Breng tissues aan langs de haargrens en bescherm het linnengoed.

• Breng de pasta aan met behulp van een spatel. Begin bij de hals en werk snel naar boven. Breng het masker egaal en 

dekkend aan op de huid en breng een dikkere laag aan bij de randen.( plaatsen waar het masker te dun is aangebracht 

gaan bij het verwijderen scheuren).

• Wanneer u het masker heeft aangebracht, laat uw klant ontspannen liggen. Laat het masker± 15 minuten inwerken 

• Verwijder het Algae Peel Off Mask in zijn geheel door vingertoppen te bevochtigen en deze onderaan bij de hals onder 

het masker aan te zetten 

• Verfris en reguleer de pH waarde d.m.v. een op de huid afgestemde Extenso Lotion.

Toepassing Eye Pads

1. Breng (indien gewenst) het extenso Optivin ampul aan rond de ogen.

2. Leg de Collageen Eye Treatment pads aan onder de ogen 

3. Verwijder met een spatel eventuele luchtbelletjes 

4. Dek de ogen af met vochtige [water of lotion] oogkompressen.

5. Laat het Collageen Eye Treatment +/- 10 a 15 minuten inwerken. 

6. Verwijder het Collageen Eye Treatment 

NR

1
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P A G I N A  1  V A N  1

AFSLUITENDE GEZICHTSVERZORGING

• Verfris de huid met de Intense Soft Lotion. 

• Rondom de ogen brengt u de Eye Repair Complex 

aan en sluit af met een passende dag verzorging. 

Denk hierbij aan de Skin Recover shield of de Rich 

Rivitaliser. Als laatste verzorgt u de lippen met de 

heerlijke Extenso Lipbalsem.

NR

1
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