


ULEIURI ESENȚIALE

Indicații:
• Perfect pentru față și corp (N.B. nu utilizați niciodată Inn and Yang pentru față)
• Produse active gatantat - de asemenea, pot fi utilizate pentru aromaterapie
• Nu combinați produsele
• Utilizați maxim 20 de picături pe față și maxim 50 de picături pe corp

 
Mod de utilizare:
∙ Pentru a transforma masajul facial și corporal într-un tratament funcțional cu adevărat relaxant, folosiți cele 

mai potrivite uleiuri esențiale pentru client și apoi continuați cu masajul, folosind uleiul sau crema Primula della 
Notte. 

∙ În timpul tratamentelor faciale, cosmeticianul poate folosi uleiuri esențiale, aplicându-le direct pe pielea 
clientului înainte de mască sau după crema finală. 

∙ O combinație excelentă între uleiul esențial pentru Detoxifiere cu Gama Lime și Balance.
 
Contraindicații: 
• A nu se folosi în timpul sarcinii sau alăptării
• Evitați expunerea la soare sau lampă UV după aplicare
• Nu aplicați pe pielea cu crăpături

Recomandărir: produs profesional – nu recomandăm folosirea pentru acasă.

Uleiurile esențiale Vagheggi sunt amestecuri concentrate din uleiuri esențiale naturale 100% pure. 

Tipul de ulei esențial selectat depinde de zona de proveniență și pe concentrația ingredientului activ pe 
care îl conține, care poate varia în funcție de perioada de recoltare și de metodă. Doar analiza meticuloasă 
poate determina integritatea și poate garanta puritatea 100%. 



ULEIURI ESENȚIALE
PRODUS INGREDIENTE ACTIVE POTRIVIT PENTRU

ULEIURI ESENȚIALE 
TONIFIANTE 

Mentă, rozmarin, lămâie, 
cimbru, salvie

PIELE SLĂBITĂ, LĂSATĂ
Ideal pentru față, gât și decolteu 

ULEIURI ESENȚIALE 
NORMALIZATOARE

Lavandă, lămâie, niaouli, cimbru, 
rozmarin,

eucalipt, mentă

PIELE GRASĂ, IMPURĂ 
 Ideal înainte de extracția din timpul 

curățării faciale

ULEIURI ESENȚIALE 
REGULATOARE 

Lavandă, lămâie, maghiran, 
cimbru, ylang ylang, chiparos

PIELE SUBȚIRE
Ideal pentru drenare când este 

aplicat pe zonele principale 
limfatice

ULEIURI ESENȚIALE SOLVENTE Salvie, lavandă, cimbru, 
rozmarin, pin, chiparos

PIELE GRASĂ, LUCIOASĂ
Ideal înainte de crema finală din 

tratamentul pielii impure

ULEIURI ESENȚIALE 
EMOLIENTE 

Portocală amară, extract din ulei 
de mușețel, nalbă și calendula

PIELE DELICATĂ
Ideal în timpul masajului reflexogenic

ULEIURI ESENȚIALE
INN+  

Mentă, lavender, thyme, cypress, 
ylang ylang, lemon

PIELE LĂSATĂ CU VERGETURI 
Pentru corp, pot fi aplicate, de 

asemenea, înainte de tratamentul 
cu nămol

ULEIURI ESENȚIALE 
YANG+  

Lavandă, lămâie, cajeput, 
niaouli, chiapros, scorțișoară

CELULITĂ LOCALIZATĂ ȘI DEPOZITE 
DE GRĂSIME 

Pot fi aplicate înainte de nămol

ULEIURI DE PIELE 
DETOXIFIANTE

Portocală, mandarină, lămâie și 
cajeput

PIELE SUPUSĂ STRESULUI ȘI 
TOXINELOR



CONTACT
Clienții unui cosmetician au luat o decizie în cunoștință de cauză de 
a-și încredința bunăstarea fizică și psihică unui profesionist, dar este 
important să ne amintim că subconștientul sau iraționalul va opune 
o anumită rezistență la contact. Prin urmare, expertul trebuie să 
stabilează o conexiune bazată pe încredere, cre să ajute persoana 
tratată să se elibereze total de grijile cotidiene și să se relaxeze.
 
Filozofia Vagheggi include o etapă de bun venit numită Contact.  
Acesta este un ritual ce cuprinde tehnici speciale de masaj, 
respirație adâncă și aplicarea uleiurilor esențialem ce relaxează 
clienții în timpul aromaterapiei și îi pregătește pentru beneficiile 
ulterioare tratamentului cosemtic.

Pentru tratamentele faciale, Contactul vine după etapa fiziologică 
de curățare. Pentru ttratamentele corporale, Contactul vine după 
curățarea cu loțiunea micelară Lime.

Uleiurile esențiale stimulează intens simțul mirosului, deoarece se 
evaporă la temperatura camerei. Efectul lor senzorial este, prin 
urmare, foarte puternic și acționează diresct asupra cortexului 
cerebral, cu o evocare rapidă a experiențelor trecute, în 
comparație cu stimularea vizuală și audititvă.

Uleiurile esențiale sunt numite, de asemenea, „sufletul plantei”, 
datorită extractelor speciale, având acțiune generală asupra stării 
de bine generale, atât fizice, cât și psihice.


