
  
 



Det är väldigt viktigt att CASMARA Skönhetssalonger erbjuder sina kunder mer är 

bara en skönhetsbehandling. Vi måste ordna en avslappnande atmosfär för 

kunderna som ger fysiskt och mentalt välmående, ge dem en komplett, unik 

upplevelse.    

För detta ändamål, kompletterar vi salongen med behandling för 

ögonkonturen genom att lansera Eye Perfection MASSAGE GLASSES: 

pressoterapi glasögon, ideala för att starta behandlingen med några 

minuters intensiv avslappning, som ger en trevlig sensorisk upplevelse. 

Reducerar stress och ger kunden en intensivt avslappnande erfarenhet. 

VERKAN 

• LUFTTRYCKSMASSAGE (pressoterapI): hjälper 
till att förbättra uttömning och reducera påsar under ögonen.  

• VIBRATIONSMASSAGE: aktiverar området, 
reducerar trötthetskänsla. Stimulerar särskilt akupunkturpunkter, 
vilket skapar en mycket gynnsam känsla av lugn och avslappning 
hos kunden under behandlingen. 

• TERMOMASSAGE (värme): hjälper till att 
reducera stress och förstärker verkan av kosmetik som appliceras 
efteråt. 

• INKLUDERAR LUGNANDE MUSIK: för att få 
kunden att sjunka ner i ett tillstånd av absolut avslappning. Har 
ett internt minne där du kan lagra musik genom att använda ett 
USB för att personifiera det för kunden. 

• ERGONOMISK DESIGN: glasögonens rundade 

form och kuddmaterialet inuti för så att de justerar sig perfekt till 

ansiktet och maximerar känslan av avslappning och välmående 

hos kunden under sessionen. 

RESULTAT 

De ger din kund en djup känsla av välbefinnande, samt korrigerar mörka ringar, 
reducerar rynkspänningen och tillför en omedelbar anti-trötthet effekt.   
 

Till sist måste vi nämna de 5 inställningarna.  

Som specificeras nedan, varje inställning har olika massagekombinationer, så att du 

kan anpassa dem till varje kunds känslighet. Att välja autoläge rekommenderas, då 

det utför en komplett massage som kombinerar de 3 typerna, men du kan välja 1 av 

de 5 valen helt enligt kundens preferens. 

1. Automatiskt läge: kombinerar de 3 typerna av massage (Pressoterapi + Värme       

+ Vibration) + musik. 

2. Dynamiskt läge: pressoterapi + värme + musik. 

3. Vaket läge: pressoterapi + värme + musik. 

4. Viloläge: pressoterapi + musik. 

5. Termo läge: värme + musik. 
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