
 

Príručka na salónový set 
 

Buďte o krok vpred. Darujte svojim klientom zázraky prírody a prírodných kryštálov v kozmetike. Buďte prvý, 
ktorý ponúkne svojim zákazníkom kozmetiku budúcnosti - 100% prírodnú inovatívnu kozmetiku s kryštálmi. 
Balíček obsahuje všetko čo potrebujete pre ošetrenie zákazníkov, kozmetické produkty, kryštály pre gua-sha 
masáž (tradičná čínska masáž, ktorá je úplnou novinkou v kozmetike v Európe). 
 
 
OBSAH SETU - na 80 rôznych ošetrení: 
Kozmetika je z  prírodných produktov  - 100% prírodná kozmetika. V rukách máte produkty, ktoré obsahujú 
za studena lisované oleje, éterické oleje, prírodné bioaktívne látky.. 
Všetky tieto látky majú schopnosť hĺbkového vstrebávania do pokožky. Regeneruje, hydratuje, lieči a je to 
ihneď viditeľné. 
 
 

Produkty v balíčku:  
● LOSION-CLEANSER 

Odmastí pokožku, odstráni make-up, hydratuje, navráti pokožke ph, neobsahuje alkohol - nevysušuje pokožku. 
Losion pretrasieme a na vatový tampón dáme 2-3 kvapky - je to koncentrát obsahujúci bioaktívne látky, ktoré sa rýchlo a ľahko vstrebávajú 
do pokožy. 
 

● MECHANICKÝ PEELING (Z  JOJOBOVÝCH PERLIČIEK) 
Jojobové perličky pôsobia jako jemný peeling, šetrne odstraňujú nečistoty a odumreté kožné bunky a prekrvujú pokožku.  
Účinky: Nová rada prípravkov pre čistenie pleti je špeciálne navrhnutá pre potreby pleti. 
Používa sa pri klasickom ošetrení pleti po čistení losionom. 
Nanášame ho v tenkej vrstve s jemnými kruhovými ťahmi a vodou vlhčenými prstami,  aby sa lahšie vstrebával do pokožky, zapracúva sa 
5-8 minút. Odstraňuje sa vodou. 
 

● ENZYMATICKÝ  PEELING 
Používa sa pri ošetreniach na hydratovanie pleti, Anti-Age. Hlavne pri ošetreniach, pri ktorých je dôležité, aby póry boli hĺbkovo 
dezinfikované. 
Nanášame ho v tenkej vrstve po čistení losionom a nechá sa pôsobiť 3-5 minút. Odstraňuje sa vodou. 
 

● BYLINKOVÁ MASKA 
Vyrobená zo 16-tich druhov liečivých byliniek, ktoré sa používajú v kozmetike. Dáva sa na pleť po jej vyčistení v hrubšej vrstve pod termo 
masku (hrejivú masku). 
Otvára póry za 20 minút a bráni poškodeniu pokožky pri vytláčaní. Maska hydratuje pokožku, regeneruje. 
Pripravuje sa 15 min pred použitím tak, že sa zaleje horúcou vodou a nechá sa lúhovať 5-10 min aby bylinky zmäkli a vtedy dostaneme ten 
správny efekt na pleť. 
 

● ÍLOVÁ MASKA NA TVÁR 
O zázračných účinkoch ílu sa vie už dávno. V jeho zložení sa nachádza množstvo prospešných minerálov, ktoré blahodarne vplývajú na 
stav kože a eliminujú jej možné problémy.  
Pretože tento typ ílu sťahuje póry, vstrebáva nadbytočný maz, má protizápalové a bieliace účinky. Zlepšuje farbu pleti a osviežuje. Používa 
sa pri klasickom čistení pleti. Základ tvorí lyžica ílu (pokiaľ si masku budete nanášať na tvár, je to optimálne množstvo), niečo menej ako 
lyžica harmančekového hydrolátu  (pozor, naozaj si nalejte na lyžicu a nie ,,od oka“ do ílu, pretože veľmi ľahko presiahnete pomer a zmes 
nebude hustá, ale vodová – na vyváženie pomeru prídete časom sami). Takto vymiešame masku do hustejšej konzistencie a môžeme 
nanášať na pleť. Necháme pôsobiť, pokým maska neuschne a nestvrdne, potom opláchneme tvár teplou vodou. 
Používa sa aj pri ošetreniach s danou problematikou a do pripravenej ílovej masky pridáme filler a sérum pre danú pleť. Týmto 
podporujeme hĺbkové vstrebávanie bioaktívnych látok, ktoré pokožka potrebuje. 
 

● OLEJ NA MASÁŽ PLETI 
100% PRÍRODNÉ  Rýchlo vstrebávajici olej bez obáv, že upchá póry. Dáva sa malé množstvo, je to koncentrát.  Dáva pokožke svieži 
vzhľad a pocit že pokožka voľne dýcha. 
 

● MASKA ANTI-AGE 
Viditeľne zmenšuje póry a jemne jazvičky. Zlepšuje tonus a farbu pleti. Podporuje tvorbu kolagenu a elastinu v pokožke. 
 
 

 



 

● ANTI-AGE SÉRUM  
sérum na očné okolie, hĺbkovo sa vstrebáva do pokožky a regeneruje ju. Má liftingový efekt. Na výber máte šesť krémov a olejov na rôzne 
typy pleti: 

● Hydratačný krém - intenzívnej vlhčí, hydratuje a vyživuje. Rýchlo vstrebávajúca a jemná textúra krému je výnimočný 
podklad na líčenie.  

● ANTI-AGE krém - je bohatý na prírodné bioaktívne látky, ktoré stimulujú regeneráciu, elastickosť a hydratáciu pokožky. 
Redukujú poškodené bunky, ktoré vznikli vplyvom vonkajších účinkov a spomaľujú príznaky starnutia. 

● Krém na suchú a citlivú pleť - dodatočne vyživuje pleť, obnovuje  povrchový ochranný film a zabraňuje úniku vody z 
pokožky. Zjemňuje existujúce a zabraňuje tvorbe nových vrások 

● Krém na mastnú pokožku - rýchlo vstrebávajúca a jemná textúra krému vyživuje a revitalizuje. Balansuje a reguluje 
tvorenie mazu v pokožke. 

● Krém na aknóznu pokožku - vyživuje a stará sa o pokožku. Reguluje nadmernú tvorbu mazu.  Ochraňuje pokožku od 
vonkajšieho vplyvu. 

● Olej na aknóznu pokožku - priamo vplýva na zápalové procesy, zmierňuje ich a zabraňuje iritovanie pokožke. Reguluje 
tvorbu mazu. 

 
 

● SÉRUM - INFÚZIA 
Ako je infúzia na telo tak su tieto séra na pleť. Samotný názov nám hovorí úplne všetko. 
INFÚZIA  na pokožku z dôkladne vybraných prírodných zložiek pre danú pleť. Je to prírodný elixír na pokožku. Je vhodný na kombináciu s 
ilovou maskou, stačí do masky pridať 3 kvapky infúzie (na danú pleť) a efekt je hneď vidieť. 
 

● SÉRUM NA REAKTÍVNU A CITLIVÚ POKOŽKU - INFÚZIA 
Olejová zmes pre prirodzenú citlivú pleť, pokožku citlivú na vonkajší vplyv a znečistený vzduch. Formulovaný olej vie pokožke vrátiť 
prirodzený vzhľad a lesk.  
 

● BALANCE SÉRUM - INFÚZIA  
Nevyvážená pokožka, normálna pokožka, udržiava rovnováhu pri zmiešanej pleti. Zmes oleja nastavuje rovnováhu medzi suchou a 
mastnou časťou pokožky a zároveň upokojuje suché časti pokožky a reguluje sekréciu mazu. 
 

● OASIS SÉRUM - INFÚZIA 
Určené na pravidelné používanie. Zmes oleja na tvár, krk a výstrih, zjemňuje  vzhľad jemných čiar a vrások a regeneruje poškodenia po 
opaľovaní. 
 

● SÉRUM NA KUPERÓZU A ROSACEU - INFÚZIA 
Špeciálne formulovaná olejová infúzia na upokojenie a funkčné posilnenie úzkosti pokožky. 
Odporúčaný postup ošetrenia -  

➢ Čistenie tonikom 
➢ Mechanický peeling 
➢ Bilíkova maska 
➢ Vytláčanie 
➢ Darsonval - ozonizér 
➢ Ilova maska 
➢ Masáž tváre, krku a dekoltu 
➢ Záverečný krém podľa typu pokožky. 

 
● INFÚZIA SA GUA SHA KRYŠTǍLMI  

Gua Sha masáž je novinka v kozmetike, ktorá sa vykonáva s prírodnými olejčekmi INFUSION a kryštálovým kamienkami. Je to rýchle 
ošetrenie (zladené s dnešnou dobou) s výnimočným efektom omladenia a rozžiarenia vašej tváre. Ošetrenie trvá cca 20 minút. Z Gua Sha 
masážou sa zbavíte prebytočných tekutín z podkožného tkaniva (opuchnutých viečok), zlepšuje sa prekrvenie pokožky, vyhladzujú sa 
vrásky, zdvihne sa tonus pokožky a pilinguje sa vaša tvár. 
 
Gua Sha masážou sa aktivujú všetky akupunktúrne body na tvári, krku a dekolte. Pri masáži sa používajú éterické olejčeky podľa typu 
pokožky. Riadna Gua Shu masáž odloží vaše starnutie a 100% zaručí mladšiu a rozžiarenú tvár. 
 
Postup ošetrenia 

➢ losion 
➢ enzymatický  peeling 
➢ masáž z  gua sha masážnymi kryštálmi 
➢ zaverečný krém podľa  typu pokožky 

 



 

 
● OŠETRENIE NA AKNÓZNU POKOŽKU -  2 FÁZY 

Prírodné produkty sa rýchlo vstrebávajú do pokožky a hĺbkovo eliminujú problematiku pokožky.  
Ošetrenie má dve fázy: 

1. V prvej fáze (olej na akné) hĺbkovo eliminuje procesy zápalu a baktérií, ktoré vyvolávajú tvorbu akné.  
2. Druha faza (krém na akné) je na regeneráciu pokožky. Vyživuje a reguluje tvorbu mazu a chráni pokožku od vonkajších vplyvov. 

Zmatňuje pleť. 
 
S kozmetikou Magic Cristals máte širokú škálu ošetrení, ktoré môžete kombinovať na každý problém na pleti. Hĺbková hydratácia, akné, 
anti-age na zrelú pleť, ošetrenia na mastnú, zmiešanú a suchú pleť, problém tmavých kruhov pod očami.... 
Odporúčame takéto ošetrenia urobiť z Enzymatickým peelingom lebo on dovolí produktom hlboké vstrebávanie a následne sa zlepšuje stav 
pleti. 
Ílová maska vám dáva možnosť kombinovať INFÚZNE séra. Takáto kombinovaná maska je ozajstná vitamínová bomba a má trvalejšie 
výsledky. 
S týmto setom produktov môžete urobiť nekonečný počet kombinácii a nemôžete sa zmýliť, lebo každý produkt, ktorý dávate na pleť 
elixírom na tvár krk a dekolt. 
 
Odporúčanie - ANTI- AGE ošetrenie:  

➢ Čistenie pleti losionom 
➢ Enzýmový peeling 
➢ Sérum na očné okolie 
➢ Oasis Infusion - masáž tváre, krku a dekoltu 
➢ Ílová maska + hydrolat + Oasis Infusion (3 kvapky) + krém Oasis - Nechať nech pôsobí 20 min. alebo používať Oasis masku 
➢ Záverečný krém Oasis 

 
Odporúčanie - HĹBKOVÁ HYDRATÁCIA  

➢ Čistenie pleti losionom 
➢ Mechanický peeling 
➢ Enzýmový peeling 
➢ Maska ílová + hydrolat + sérum SKIN RELIEF INFUSION (3 kvapky)+ krém na hydratovanie FRESHNESS 
➢ SKIN RELIEF INFUSION MASÁŽ 15 MIN alebo olej na masáž pleti 
➢ Záverečný krém na hydratovanie FRESHNESS CREAM 

 
 
Nezabudnite na pravidlo prírodnej kozmetiky:  
"VIAC NEZNAMENÁ AJ LEPŠIE" 
 
Všetky produkty sú koncentráty a aplikujú sa v tenkej vrstve. 
 
 

 

 


