BEAUTY RITUAL

Een unieke beleving
van wellness,
balans en harmonie.

BEAUTY RITUAL

Een geweldig ritueel om aan te bieden in
jouw salon of Spa
Amaterasu betekent 'de Godin van de Zon'
Zij is de godin van de vruchtbaarheid en het rode teken
op de Japanse vlag is in eer van haar.
De legende gaat dat zij zich na een ruzie met haar broer
verstopte in een grot waardoor het eeuwig nacht werd
op aarde. Voor de mensheid scheen de zon niet meer.
De andere goden kwamen bij elkaar en bedachten een
ritueel waardoor Amaterasu weer zou verschijnen. Zij
lokten haar met een spiegel naar buiten en lieten haar
zien hoe mooi ze was. Ze drapeerden haar met mooie
doeken, gaven haar parels en mooie sieraden en
Amaterasu danste van geluk.
Het werd weer licht op aarde en Amaterasu bleef
voorgoed bij de goden wonen waar alleen maar liefde
was.
Dit ritueel laat jouw zon weer schijnen. De heerlijke
essences nemen je mee op reis zodat je even helemaal
kan ontspannen. Laat je draperen met de pakking zoals
de doeken. De kristal gel versiert je als de parels en het
gouden poeder zal je verwarmen en beschermen en
representeren de sieraden.
Jouw Amaterasu zal verschijnen

PROFESSIONAL KIT
SALT BODY PEELING
NATUURLIJKE BODY SCRUB
100% natuurlijke formule met natuurlijke extracten en
zeezout.
Na het aanbrengen laat het een zijdenzachte huid
achter die zo optimaal de essences en de ingrediënten
van de massage olie kan opnemen.
Inhoud: 1 kg

AMANDEL OLIE
Met voedenede en regenererende eigenschappen.
Het maakt de huid glad en geeft het elasticiteit .
Het helpt de huid te verzachten en eventuele
ontstekingen te verminderen.
Inhoud: 500 ml

PAKKING 1000 cc + 7 essences naar keuze om jouw
massage te personaliseren
Essences
Goud ~ Verlichten
Marine ~ Relaxing
Champagne ~ Revitaliseren
Grape ~ Vestevigen
Banana ~ Balancing
Cocoa ~ Verwamend
Citric ~ Energizing

SAPPHIRE AND DIAMOND CRISTALGEL
De final touch van de massage:
Body gel met sprankelend effect. Vochtregulerend en
een anti oxidant.
Inhoud: 250 ml
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