
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURY ZABIEGOWE 
I KALKULACJE 

 
DETOX GREEN CLAY MASK PRO 



Procedura wykonania zabiegu z Maską DETOX PRO: 
Oczyszczająco-regulująca  zabieg z maską do skóry twarzy i dekoltu na bazie zielonej glinki. Maska 
jest wzbogacona o Biopeptide Complex, bakuchiol, kombuchę, glinkę białą i spirulinę.  

Oczyszcza, przywraca skórze balans, wygładza, wyrównuje koloryt. Działa kojąco, antyoksydacyjnie 
i odmładzająco. Wraz z kwasem ferulowym tworzy podstawę detoksykującego zabiegu bankieto-
wego. 

 
 
PRZEBIEG ZABIEGU:  

Faza I (oczyszczanie skóry z makijażu i innych zanieczyszczeń)  

1. Płatkiem nasączonym Larens Micellar Lotion usuń makijaż twarzy, okolic oczu oraz ust.   
2. Wilgotnymi dłońmi rozprowadź na twarzy, szyi i dekolcie mleczko do demakijażu Larens 

Professional Repair+ Milk. Kolistymi ruchami wykonaj masaż, dokładnie rozpuszczając po-
zostałości makijażu i zanieczyszczeń. Zmyj mleczko mokrą chustą kosmetyczną.  

3. Dla skór wymagających uruchomienia fazy DETOX (intensywnego oczyszczenia, zalecane 
dla grubej i tłustej skóry): wykonaj kolistymi ruchami dłoni masaż twarzy, szyi i dekoltu 
z użyciem Larens Dermo Wash Face & Body. Zemulguj żel do lekko pieniącej się emulsji. 
Zmyj żel mokrą chustą kosmetyczną.  

4. Płatkiem nasączonym Larens Professional Repair+ Toner przetrzyj skórę twarzy, szyi i de-
koltu. Chusteczką kosmetyczną osusz cerę.  

  
Faza II (zwiększenie przepuszczalności naskórka - wybór opcji jest zależny od typu i potrzeb cery)  

!!! WAŻNE: Wersja jedyna słuszna!! 
Jest bardzo niewiele skór na których przed maską DETOX można zrobić Deep Face Peeling 
lub AHA Face Pelling. To jest omawiane na szkoleniach level 1. 
 
Wariant najlepszy: 

1. Na skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż Larens Enzymatic Peeling. Pozostaw na ok. 5 minut. 
Zwilżonymi dłońmi wykonaj masaż trwający kolejne 5 minut.  

2. Zmyj chustą kosmetyczną bardzo dokładnie resztki preparatu.  
3. Osusz skórę twarzy chusteczką kosmetyczną.  
4. Użyj Larens Professional Biopeptide Spray. Pozostaw do wyschnięcia. 

Możesz użyć również peelingu kawitacyjnego, który wykonasz na Larens Professional  
Biopeptide Spray. 

 

Faza III (faza aktywna - podanie skórze preparatów DETOX (oczyszczająca, remineralizująca, wita-
minizująca, działająca antyoksydacyjnie) 

1. Detox Green Clay Mask PRO – cienką, równomierną warstwę maski nałóż pędzlem. 
Trzymaj ok. 20 min. do zaschnięcia. Po tym czasie zwilż dłonie i wykonaj delikatny masaż 
(uważać, nie trzeć za mocno aby poprawić krążenie ale nie podrażnić skóry), który bę-
dzie też swego rodzaju peelingiem ok. 3 min. Zmyć wszystko zwilżoną chustą kosme-
tyczną. Uważaj – ostrożnie przy skórze wrażliwej i delikatnej. 
Wytrzeć skórę do sucha.  
 

2. Biopeptide Serum Spray PRO – popsikać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
 

3. Nałożyć Feluric Acid 3% Serum – Serum powinno zostać na skórze klientki kilka godzin 
(min. 2 godz.). Najlepiej całą noc. Jego tłusta formuła nie wymaga użycia, po nim kremu.  

 
 



EFEKTY ZABIEGU: 

• wygładza, ujędrnia, dodaje energii i witalności skórze 

• detoksykuje i remineralizuje skórę 

• redukuje ilość wolnych rodników w skórze, spowalniając procesy starzenia 

• uspokaja nadwrażliwą skórę, łagodzi zaczerwienienia  

• absorbuje sebum, odtłuszcza i matowi. 

 

Sugerowana cena zabiegu: 100 - 140 zł  

Czas zabiegu: 30 min  

 

  
zużycie 
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zużycie 
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(jednostka) 

 cena 
opakowania  

 cena 
zużytego 
produktu 
na zabieg  

Larens Micellar Lotion     2 ml 200 ml    37,73 zł    0,38 zł  

Larens Professional Repair+ Milk  2 ml 400 ml    76,23 zł    0,38 zł  

Larens Dermo Wash Face & Body 2 ml 200 ml    58,52 zł    0,60 zł  

Larens Professional Repair+ Toner              2 ml 400 ml    37,73 zł    0,18 zł  

Larens Enzymatic Peeling 3 ml 50 ml   58,52 zł    3,51 zł  

Larens Professional Biopeptide Spray 1 ml 250 ml   165,55 zł    0,66 zł  

Larens Professional Detox Green Clay Mask PRO 7 ml 150 ml   125,30 zł    5,88 zł  

Larens Professional Biopeptide Spray 1 ml 250 ml   165,55 zł   0,66 zł  

Larens Professional Ferulic Acid 3% Serum 1 ml 30 ml   97,30 zł    3,24 zł  

    SUMA: 822,43 zł 15,49 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proponowana pielęgnacja domowa 

nazwa cena detaliczna cena dla BP 30% zysk 

Micellar Lotion 200 ml       53,90 zł        37,73 zł    16,17 zł  

Biopeptide Serum Spray 250 ml      181,50 zł       127,05 zł    54,45 zł  

Enzymatic Peeling 50 ml       83,60 zł        58,52 zł    25,08 zł  
BIO Renew Serum 50 ml      273,90 zł       191,73 zł   82,17 zł  

Detox Green Clay Mask 50 ml      99,00 zł       69,30 zł    29,70 zł  

GLA Face Cream 50 ml      273,90 zł       191,73 zł   82,17 zł  

SUMY      965,80 zł       676,06 zł   289,74 zł  

Suplementacja uzupełniająca       

Revicoll MAX Omega Plus K2MK7 60 kaps.      218,90 zł       153,23 zł    87,56 zł  

Vitamin C+ 90 kapsułek      108,90 zł        76,23 zł    43,56 zł  

SUMY      327,80 zł       229,46 zł   98,34 zł  
 

 
Koszt zakupu – 822,43zł            Suma zużycia – 15,49zł  

 
 
 

Proponowana liczba i częstotliwość zabiegów DETOX 
Kuracja intensywna:  
Seria 3-5 zabiegów 
1 zabieg co 7-10 dni 
Kuracja podtrzymująca  efekty: 
1 zabieg co 4-5 tygodni 
pielęgnacja domowa (między zabiegami zaleca się wykonanie 
domowego spa z peelingiem enzymatycznym oraz maską 
BIO Renew Tissue Face Mask co 10 dni) 

 

 


