
SpaCaviar Manicure 

To SpaCaviar προσφέρει μια πολυτελή σειρά προϊόντων για τα χέρια και τα νύχια, που 
έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση των σημαδιών της γήρανσης. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή ως μέρος μιας εντατικής αγωγής σε πέντε βήματα - η 
κάθε θεραπεία στο πλαίσιο του συστήματος SpaCaviar είναι πλούσια 

σε εκχυλίσματα χαβιαριού, αμινοξέα, βιταμίνες και αιθέρια έλαια. 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΒΗΜΑ 1 

HAND SERUM (SERUM ΧΕΡΙΩΝ) 

 

Απλώστε Hand Serum σε καθαρά χέρια και κάντε απαλό μασάζ, ώσπου να απορροφηθεί 
όλη η ποσότητα του προϊόντος. 

 

BHMA 2 

NAIL & CUTICLE TREATMENT (ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΥΧΙΩΝ & ΕΠΩΝΥΧΙΩΝ) 

 

Απλώστε το Nail & Cuticle Treatment στο επωνύχιο, τη βάση του νυχιού και το δέρμα 
που τα περιβάλλουν. Κάντε απαλό μασάζ σε αυτές τις περιοχές. 

 

BHMA 3 

HAND CRÈME (ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ) 

 

Εφαρμόστε μια ποσότητα Hand Crème στα χέρια και κάντε απαλό μασάζ, ώσπου να 
απορροφηθεί όλη η ποσότητα του προϊόντος. 



 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΒΗΜΑ 1 

HAND SCRUB (ΠΙΛΙΝΓΚ ΧΕΡΙΩΝ) 

 

Απλώστε το Hand Scrub και κάντε απαλό μασάζ σε όλο το χέρι και τον καρπό για 2 
λεπτά. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε με μια καθαρή πετσέτα. 

 

BHMA 2  

HAND SERUM (SERUM ΧΕΡΙΩΝ) 

 

Απλώστε το Hand Serum σε καθαρά χέρια και κάντε απαλό μασάζ, ώσπου να 
απορροφηθεί όλη η ποσότητα του προϊόντος. 

 

BHMA 3 

HAND MASK (ΜΑΣΚΑ ΧΕΡΙΩΝ) 

 

Απλώστε το Hand Mask στο χέρι και τον καρπό. Αφήστε το να στεγνώσει και να δράσει 
για 10 λεπτά. Ξεφλουδίστε και αφαιρέστε τη μάσκα. Ξεπλύνετε τα χέρια με άφθονο νερό 
και στεγνώστε με μια καθαρή πετσέτα. 

 

 

 

 



 

BHMA 4  

NAIL & CUTICLE TREATMENT (ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΥΧΙΩΝ & ΕΠΩΝΥΧΙΩΝ) 

 

Απλώστε το Nail & Cuticle Treatment στο επωνύχιο, τη βάση του νυχιού και το δέρμα 
που τα περιβάλλουν. Κάντε απαλό μασάζ σε αυτές τις περιοχές. 

 

BHMA 5  

HAND CRÈME (ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ) 

 

Εφαρμόστε μια ποσότητα Hand Crème στα χέρια και κάντε απαλό μασάζ, ώσπου να 
απορροφηθεί όλη η ποσότητα του προϊόντος. 

 


