
Behandlings-
prosedyrer

Prep Facial – 20 min

Booster Facial – 30 min

Hydration Facial - 40/60 min

Advanced Anti-Aging Facial – 60/90 min

Detox Facial – 60 min



PREP FACIAL

Beskrivelse: En enkel og rask forberedende behandling med rengjøring, skrubb og fuktighet. Passer for mannen som ønsker et lite stell i hverdagen. Perfekt som 
introduksjonsbehandling.

Passer for: Alle

Behandlingstid: 20 minutter

Gentlemen’s Tonic produkter: 
Hydro Fresh Cream Cleanser (500ml) eller Invigorating Gel Cleanser (500ml)
Vitamin Facial Buffer Scrub (500ml)
B Intensive Lotion – toner (200ml)
Power Packed Nourishing Moisturiser (200ml) eller Moisture Fuel (200ml)

Utstyr:
Varme kluter
Kleenex
Spatel 
Bomullspads

Kontraindikasjoner:
Kutt og åpne sår
Hudlidelser og sykdommer
Vorter
Munnsår/herpes
Øyekatarr
Kontaktlinser



PREP FACIAL

Prosedyre:
1) Rens ansiktet med Hydro Fresh Cream Cleanser eller Invigorating Gel Cleanser
2) Fjern renseproduktet med varme kluter og gjenta prosessen om nødvendig.
3) I noen tilfeller anbefales dobbel rens, spesielt hvis huden er utsatt for urenheter som komedoner og talgpropper.
4) Påfør Vitamin Facial Buffer Scrub, unngå øyepartiet. Masser produktet inn i huden med sirkelbevegelser. Bruk lett til middels trykk
5) Fjern Vitamin Facial Buffer Scrub med varme kluter.
6) Påfør B Intensive Lotion med pads og tørk lett med kleenex.
7) Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser eller Moisture Fuel i hele ansiktet og masser lett i 2 – 3 minutter til produktet har absorbert.
8) Hvis huden er veldig dehydrert, kan du påføre et nytt lag med fuktighetskremen. 

Etterbehandlingsråd:
Produkter: 
Rens huden to ganger daglig med Hydro Fresh Cream Cleanser
Eksfolier huden to ganger I uken med GT’s Exfoliating Facial Scrub
Påfør Revitalise Eye Cream morgen og kveld
Anbefal passende serum (Hero Peptide Serum eller Time Control Solution eller Brightening Serum)
Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser to ganger daglig.

Generelt:
Bruk solfaktor daglig – SPF 20 eller høyere
Anbefal en kur – En kur med ansiktsbehandlinger anbefales for å bekjempe målrettet mot spesifikke hudproblemer. En ansiktsbehandling per uke i 8 uker vil gi best oppnåelige 
resultater.



BOOSTER FACIAL

Beskrivelse: Dette er en skånsom quick fix ansiktsbehandling som kan skreddersys for å passe alle hudtyper og bekymringer. Vi anbefaler at denne ansiktsbehandlingen brukes 
som en "påfyllende ansiktsbehandling" eller som en "introduksjonsansiktsbehandling" hvis klienten ikke har nok tid til å ta en 60 minutters ansiktsbehandling eller hvis de aldri 
har hatt en ansiktsbehandling før.

Passer for: Alle

Behandlingstid: 30 minutter

Gentlemen’s Tonic Produkter:
Hydro Fresh Cream Cleanser (500ml) eller Invigorating Gel Cleanser (500ml)
Vitamin Facial Buffer Scrub (500ml) eller Active Antioxidant Peel (200ml)
B Intensive Lotion – toner (200ml) 
Brightening Serum (200ml) eller Facial Focus Complex (200ml)
Thirst Quenching Clay Mask (500ml) eller The Eliminator Mask (500ml) 
Modulant Massage Cream (500ml)
Power Packed Nourishing Moisturiser (200ml) eller Moisture Fuel (200ml)

Kontraindikasjoner:
Kutt og åpne sår
Hudlidelser og 
sykdommer
Vorter
Munnsår/herpes
Øyekatarr
Kontaktlinser

Utstyr: 
Varme kluter
Bolle
Spatel
Maskepensel
Pads 
Kleenex



BOOSTER FACIAL

Prosedyre:
1) Hudanalyse. Analyser hudtype/hudtistand/behov.
2) Rens ansikt, hals og decollete med Hydro Fresh Cream Cleanser eller Invigorating Gel Cleanser
3) Fjern rensen med varme kluter og gjenta prosessen om nødvendig. I noen tilfeller anbefales en dobbel rens, spesielt hvis huden er utsatt for tette porer og kviser.
4) Påfør Vitamin Facial Buffer Scrub eller et tynt lag med Active Antioxidant Peel, unngå øyepartiet. Ved bruk av Vitamin Facial Buffer Scrub, bruk lett trykk og masser med 

sirkelbevegelseri et par minutter. Ved bruk av Active Antioxidant Peel, la produktet ligge på huden i et par minutter for å la det aktiveres og virke.
5) Fjern Vitamin Facial Buffer Scrub eller Active Antioxidant Peel med varme kluter.
6) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads og tørk let med kleenex..
7) Utfør utklemming om nødvendig. Neseområdet har en tendens til å være utsatt for hudormer og tette porer, så det er et område å være spesielt oppmerksom på.
8) Påfør en liten mengde Brightening Serum eller Facial Focus Complex på hele ansiktet.
9) Bruk maskepensel og påfør et lag med Thirst-Quenching Clay Mask eller The Eliminator Mask og la den virke i 10 min.
10) Mens masken virker, utfør en nakke- og skuldermassasje med Modulant Massage Cream med dype og langsomme bevegelser.
11) Fjern Masken med varme kluter.
12) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads, og tørk lett med kleenex.
13) Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser eller Moisture Fuel i hele ansiktet og masser lett i 2 – 3 minutter til produktet har absorbert.
14) Hvis huden er veldig dehydrert, kan du påføre et nytt lag med den valgte fuktighetskremen.

Etterbehandlingsråd:
Produkter: 
Rens huden to ganger daglig med Hydro Fresh Cream Cleanser
Eksfolier huden to ganger I uken med GT’s Exfoliating Facial Scrub
Påfør Revitalise Eye Cream morgen og kveld
Anbefal passende serum (Hero Peptide Serum eller Time Control Solution eller Brightening Serum)
Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser to ganger daglig.

Generelt:
Bruk solfaktor daglig – SPF 20 eller høyere
Anbefal en kur – En kur med ansiktsbehandlinger anbefales for å bekjempe målrettet mot spesifikke hudproblemer. 
En ansiktsbehandling per uke i 8 uker vil gi best oppnåelige resultater.



HYDRATION FACIAL

Beskrivelse: Gentlemen's Tonic Hydration Facial er den mest effektive måten å bekjempe for tidlig aldring på. Det er en blanding av serum og boostere beriket med nærende 
antioksidanter, vitaminer og beroligende planteekstrakter som hydrerer og renser huden, og gir en hydrert, beroliget, forfrisket og glødende hudtone.

Passer for: Dehydrert, matt og aldrende hud. 

Behandlingstid: 40 eller 60 minutter

Gentlemen’s Tonic Produkter:
Hydro Fresh Cream Cleanser (500ml)
Vitamin Facial Buffer Scrub (500ml)
Supercharged Exfoliant (200ml)
B Intensive Lotion -toner (200ml)
Brightening Serum (200ml)
Thirst Quenching Clay Mask (500ml)
Modulant Massage Cream (500ml)
Revitalise Eye Cream (200ml)
Hero Peptide Serum (200ml)
Power Packed Nourishing Moisturiser (200ml)

Kontraindikasjoner:
Kutt og åpne sår
Hudlidelser og 
sykdommer
Vorter
Munnsår/herpes
Øyekatarr
Kontaktlinser

Utstyr: 
Varme kluter
Bolle
Spatel
Maskepensel
Pads 
Kleenex



HYDRATION FACIAL
Prosedyre:
1) Hudanalyse. Analyser hudtype/hudtilstand/behov.
2) Rens ansikt, hals og decollete med Hydro Fresh Cream Cleanser.
3) Fjern Hydro Fresh Cream Cleanser med varme kluter og gjenta prosessen om nødvendig. I noen tilfeller anbefales en dobbel rens, spesielt hvis huden er utsatt for tette porer og kviser.
4) Påfør the Vitamin Facial Buffer Scrub, unngå øyepartiet. Bruk lett trykk og masser med sirkelbevegelser i et par minutter.
5) Fjern Vitamin Facial Buffer Scrub med varme kluter.
6) Bruk maskepensel og påfør et tynt lag med the Supercharged Exfoliant, unngå øyepartiet, og masser veldig lett over hele ansiktet i 5 min.
7) Fjern Supercharged Exfoliant med varme kluter. 
8) Utfør utklemming om nødvendig. Neseområdet har en tendens til å være utsatt for hudormer og tette porer, så det er et område å være spesielt oppmerksom på.
9) Legg en kald klut om nødvendig over kundens ansikt i et minutt eller to for å avkjøle huden.
10) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads og tørk lett med kleenex.
11) Påfør en liten menge Brightening Serum over hele ansiktet.
12) Bruk maskepensel og påfør et lag med Thirst-Quenching Clay Mask og la den virke i 15 min.
13) Mens masken virker, utfør en nakke- og skuldermassasje med Modulant Massage Cream med dype og langsomme bevegelser.
14) Fjern Thirst-Quenching Clay Mask med varme kluter.
15) Påfør igjen B Intensive Lotion med 2 pads og tørk lett med kleenex.
16) Påfør et tynt lag av Revitalize Eye Cream rundt øyeområdet og unngå direkte kontakt med øyet. Bruk lett til middels trykk og arbeid i små sirkelbevegelser mot klokken. 
17) Ved spesifikke områder der fine linjer og rynker er tilstede og påfør Hero Peptide Serum. Vær spesielt oppmerksom på pannen, øyeområdet og halsen.
18) Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser i hele ansiktet og masser lett i 2 – 3 minutter til produktet har absorbert..

Etterbehandlingsråd:
Produkter: 
Rens huden to ganger daglig med Hydro Fresh Cream Cleanser
Eksfolier huden to ganger I uken med GT’s Exfoliating Facial Scrub
Påfør Revitalise Eye Cream morgen og kveld
Anbefal passende serum (Hero Peptide Serum eller Time Control Solution eller Brightening Serum)
Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser to ganger daglig.

Generelt:
Bruk solfaktor daglig – SPF 20 eller høyere
Anbefal en kur – En kur med ansiktsbehandlinger anbefales for å bekjempe målrettet mot spesifikke hudproblemer. 
En ansiktsbehandling per uke i 8 uker vil gi best oppnåelige resultater.



ADVANCED ANTI-AGEING FACIAL

Beskrivelse: Gentlemen's Tonic Advanced Anti-Aging Facial akselererer cellefornyelsen og fremmer produksjonen av kollagen. Ved å bruke aktive antioksidanter og konsentrerte 
vitaminserum ser huden betydelig jevnere og oppfrisket ut. Med målrettet sikte mot fine linjer og rynker oppnås en yngre og mer ungdommelig hud.

Passer for: moden, matt og voksen hud med synlige alderstegn.

Behandlingstid: 60 eller 90 minutter

Gentlemen’s Tonic Produkter:
Hydro Fresh Cream Cleanser (500ml)
Vitamin Facial Buffer Scrub (500ml)
Supercharged Exfoliant (200ml)
B Intensive Lotion - toner (200ml)
Time Control Solution (200ml)
Maskeblanding: 
Mixture + (200ml)
Age Protector Mask (8gr) eller
Age Defence Mask (8gr)

Kontraindikasjoner:
Kutt og åpne sår
Hudlidelser og 
sykdommer
Vorter
Munnsår/herpes
Øyekatarr
Kontaktlinser

Utstyr: 
Varme kluter
Bolle
Spatel
Maskepensel
Pads 
Kleenex

Modulant Massage Cream (500ml)
Revitalise Eye Cream (200ml)
Hero Peptide Serum (200ml)
Power Packed Nourishing Moisturiser (200ml)
Gentle Body Wash (500ml)



ADVANCED ANTI AGEING FACIAL
Prosedyre:
1) Hudanalyse. Finn hudtype/hudtilstand/behov.
2) Rens ansikt, hals og decollete med Hydro Fresh Cream Cleanser
3) Fjern Hydro Fresh Cream Cleanser med varme kluter og gjenta prosessen om nødvendig. I noen tilfeller anbefales en dobbel rens, spesielt hvis huden er utsatt for tette porer og kviser.
4) Påfør the Vitamin Facial Buffer Scrub, unngå øyepartiet. Bruk lett trykk og masser med sirkelbevegelser i et par minutter.
5) Fjern Vitamin Facial Buffer Scrub med varme kluter.
6) Bruk maskepensel og påfør et tynt lag med the Supercharged Exfoliant, unngå øyepartiet, og masser veldig lett over hele ansiktet i 5 min.
7) Fjern Supercharged Exfoliant med varme kluter.
8) Utfør utklemming om nødvendig. Neseområdet har en tendens til å være utsatt for hudormer og tette porer, så det er et område å være spesielt oppmerksom på.
9) Legg en kald klut om nødvendig over kundens ansikt i et minutt eller to for å avkjøle huden.
10) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads og tørk lett med kleenex.
11) Påfør en god mengde med Modulant Massage Cream og utfør ansiktsmassasje. Fjern overflødig produkt med varme kluter.
12) Påfør en liten mengde med Time Control Solution over hele ansiktet.
13) Bruk bolle og spatel og bland sammen Mixture + og (kommer an på ønsket styrke), enten Age Protector Mask eller Age Defence Mask.
14) Bruk maskepensel og påfør et lag med Maskeblandingen og la den virke i 15-20 min..
15) Utfør håndmassasje med Modulant Massage Cream under maskens virketid. Pass på at hendene er vasket av med varme kluter dynket i vann med Gentlemen’s Tonic Body Wash.
16) Fjern Maskeblandingen med varme kluter.
17) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads og tørk lett med kleenex.
18) Påfør et tynt lag av Revitalize Eye Cream rundt øyeområdet og unngå direkte kontakt med øyet. Bruk lett til middels trykk og arbeid i små sirkelbevegelser mot klokken. 
19) Ved spesifikke områder der fine linjer og rynker er tilstede og påfør Hero Peptide Serum. Vær spesielt oppmerksom på pannen, øyeområdet og halsen.
20) Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser i hele ansiktet og masser lett i 2 – 3 minutter til produktet har absorbert..
21) Hvis huden er veldig dehydrert, kan du påføre et nytt lag med Power Packed Nourishing Moisturiser.

Etterbehandlingsråd:
Produkter: 
Rens huden to ganger daglig med Hydro Fresh Cream Cleanser
Eksfolier huden to ganger I uken med GT’s Exfoliating Facial Scrub
Påfør Revitalise Eye Cream morgen og kveld
Anbefal passende serum (Hero Peptide Serum eller Time Control Solution
eller Brightening Serum)
Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser to ganger daglig.

Generelt:
Bruk solfaktor daglig – SPF 20 eller høyere
Anbefal en kur – En kur med ansiktsbehandlinger 
anbefales for å bekjempe målrettet mot spesifikke 
hudproblemer. 
En ansiktsbehandling per uke i 8 uker vil gi best 
oppnåelige resultater.



DETOX FACIAL

Beskrivelse: Gentlemen's Tonic Detox Facial er rettet mot å gjenopplive uren hud ved å umiddelbart forbedre tonen, klarheten og den generelle hudfargen. Dyptrengjørende og 
oppfriskende behandling som frigjør tette porer, gir uthvilt og balansert hud

Passer for: Kombinert-fet hud og/eller uren hud.

Behandlingstid: 60 minutter

Gentlemen’s Tonic Produkter:
Invigorating Gel Cleanser (500ml)
Vitamin Facial Buffer Scrub (500ml)
Active Antioxidant Peel (200ml) 
B Intensive Lotion - toner (200ml)
Facial Focus Complex (200ml)
The Eliminator Mask (500ml) 
Gentle Body Wash (500ml)
Modulant Massage Cream (500ml)
Revitalise Eye Cream (200ml)
Hero Peptide Serum (200ml)
Moisture Fuel (200ml)

Kontraindikasjoner:
Kutt og åpne sår
Hudlidelser og 
sykdommer
Vorter
Munnsår/herpes
Øyekatarr
Kontaktlinser

Utstyr: 
Varme kluter
Bolle
Spatel
Maskepensel
Pads 
Kleenex



DETOX FACIAL
Prosedyre:
1) Hudanalyse. Finn hudtype/hudtilstand/behov.
2) Rens ansikt, hals og decollete med Invigorating Gel Cleanser
3) Fjern Invigorating Gel Cleanser med varme kluter og gjenta prosessen om nødvendig. I noen tilfeller anbefales en dobbel rens, spesielt hvis huden er utsatt for tette porer og kviser.
4) Påfør the Vitamin Facial Buffer Scrub, unngå øyepartiet. Bruk lett trykk og masser med sirkelbevegelser i et par minutter.
5) Fjern Vitamin Facial Buffer Scrub med varme kluter.
6) Bruk maskepensel og påfør et tynt lag med Active Antioksidant Peel, unngå øyepartiet, og masser veldig lett over hele ansiktet i 5 min.
7) Fjern Active Antioksidant Peel med varme kluter.
8) Utfør utklemming om nødvendig. Neseområdet har en tendens til å være utsatt for hudormer og tette porer, så det er et område å være spesielt oppmerksom på.
9) Legg en kald klut om nødvendig over kundens ansikt i et minutt eller to for å avkjøle huden.
10) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads og tørk lett med kleenex.
11) Påfør en liten mengde Facial Focus Complex over hele ansiktet.
12) Bruk en maskepensel og påfør The Eliminator Mask og la den virke i 15 min.
13) Mens masken virker, utfør en nakke- og skuldermassasje med Modulant Massage Cream med dype og langsomme bevegelser.
14) Fjern Eliminator Mask med varme kluter.
15) Påfør B Intensive Lotion med 2 pads og tørk lett med kleenex.
16) Påfør et tynt lag av Revitalize Eye Cream rundt øyeområdet og unngå direkte kontakt med øyet. Bruk lett til middels trykk og arbeid i små sirkelbevegelser mot klokken. 
17) Ved spesifikke områder der fine linjer og rynker er tilstede og påfør Hero Peptide Serum. Vær spesielt oppmerksom på pannen, øyeområdet og halsen.
18) Påfør Moisture Fuel i hele ansiktet og masser lett i 2 – 3 minutter til produktet har absorbert.
19) Hvis huden er veldig dehydrert, kan du påføre et nytt lag med Moisture Fuel.

Etterbehandlingsråd:
Produkter: 
Rens huden to ganger daglig med Hydro Fresh Cream Cleanser
Eksfolier huden to ganger I uken med GT’s Exfoliating Facial Scrub
Påfør Revitalise Eye Cream morgen og kveld
Anbefal passende serum (Hero Peptide Serum eller Time Control Solution eller Brightening Serum)
Påfør Power Packed Nourishing Moisturiser to ganger daglig.

Generelt:
Bruk solfaktor daglig – SPF 20 eller høyere
Anbefal en kur – En kur med ansiktsbehandlinger anbefales for å bekjempe målrettet mot spesifikke hudproblemer. 
En ansiktsbehandling per uke i 8 uker vil gi best oppnåelige resultater.


