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De pakkingen van Beauté Royale zijn samengesteld op basis van plantaardige ingrediënten 

en uitgebalanceerde professionele werkstoffen. Hieronder vindt u een overzicht van de 

verschillende gel- en crèmepakkingen en hun werking. Zowel de gelpakkingen als de crèmepakkingen 

zijn eenvoudig in gebruik en erg leuk aan te bieden als aparte behandeling in uw salon. 

Onderaan dit overzicht geven wij hiervoor enkele tips. 

 

 

Champagne Gel Pakking dompelt je onder in de luxe beleving van 

champagne. Dompel je onder in de luxe beleving van champagne. Na een 

behandeling met deze gel pakking krijg je champagne bubbeltjes in je hoofd! 

De pakking helpt de huid verjongen en het herstellende vermogen van de 

huid wordt gestimuleerd. De gel pakking is op basis van hoogwaardige 

stoffen zoals champagne elementen en zee-alg. 
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Lavendel Gel/Crème Pakking is een verfrissende en rustgevende 

wellness pakking. De lavendel gel pakking kalmeert de huid en geeft 

energie. Hij is verkrijgbaar als dekkende crème pakking of als gel 

pakking. 

 

 

 

 

Aloë Vera Gel Pakking helpt het herstellingsproces van de huid. Deze 

aloë vera pakking reinigt en herstelt de huid op een zachte wijze. Deze 

gel pakking is uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld het herstel van de 

huid na een zonvakantie. 

 

 

 

 

 

Rozenhout Gel Pakking laat de je even wegdromen. Dit is een 

relaxende, verzorgende en anti-age pakking.. Met deze pakking komt u 

tot rust en verzorgt u de huid. Rozenhout laat je weer opleven na 

vermoeiende tijden 

 

 

 

 

 

Druivenpit Gel Pakking is een heerlijke frisse gelpakking van 

druivenpit. De pakking is rijk aan antioxidanten, vitamine E en 

mineralen voor de droge huid. Verzorg de huid en voel je natuurlijk 

fris. 
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Venkel & Anijs Gel Pakking bevat herstellende vitamine C die de huid intensief 

verzorgt. Deze gel pakking revitaliseert de huid en werkt met de verrijking van 

de stoffen Venkel en Anijs. Door de werking van de hoogwaardige stoffen wordt 

de huid veerkrachtig gemaakt. Venkel is rijk aan vitamine A en C voor voeding 

van de huid. Anijs voegt vooral een aangename warme zoete geur toe in 

combinatie met de venkel voor een grotere wellness ervaring 

 

 

 

Witte Lotus pakking is een weldaad voor iedere huid. Deze gel 

pakking werkt kalmerend. Tegelijkertijd stimuleert een 

behandeling met deze pakking de vorming van nieuw weefsel. 

 

 

 

 

Zachte Vanille pakking werkt heerlijk ontspannend voor de 

gevoelige of geïrriteerde huid. De behandeling helpt lijntjes en 

rimpels te verfijnen. Na de behandeling voelt de huid zachter aan. 

 

 

 

 

 

Zomer Gel Pakking (met avocado, kokos en citrus) is een feeld 

good pakking! Geef de huid een boost met deze frisse, zomerse 

pakking! De pakking reinigt, helpt de huid regeneren en 

beschermen. Deze pakking bevat hoogwaardige stoffen zoals 

avocado, kokos en citrus die een heerlijke frisse combinatie 

vormen. 
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Citrus Pakking is een vitaliserende pakking voor de vettere huid. 

Verzorg de huid met deze frisse pakking. De pakking bevat 

hoogwaardige stoffen zoals citrus die de huid verzachten en helpen 

ontsmetten. 

 

 

 

 

Groene Thee pakking is heeft een reinigende werking door basis 

van groene thee. Gebruik de groene thee pakking voor een 

hemelse behandeling van de huid. Deze pakking is geschikt bij een 

huid met acné. Ook helpt de pakking de huid beschermen tegen de 

zon en tegen rimpelvorming.  

 

 

 

 

Kokos Gel Pakking creëert een ontspannen zomerse sfeer tijdens 

de behandeling. De kokos pakking reinigt de huid intensief. Door de 

natuurlijke werking van de hoogwaardige stoffen wordt de huid 

gevoed en verzacht. 

 

 

 

Groene Klei poeder pakking is een sterk reinigende en 

ontstekingsremmende pakking. Het is speciaal te gebruiken voor 

de vette of onzuivere huid. De pakking is op basis van 

hoogwaardige ingrediënten zoals groene klei die een natuurlijke 

verzorgende werking op de huid hebben. 

 

 

 

 



IMGRO Beauty – Groothandel in uiterlijke verzorging sinds 1938 
 

 
IMGRO Beauty BV 

Einsteinstraat 7-9 2181 AA Hillegom 
www.ALLESVOORDESALON.com 

t. 0252-527242 

 

Koolzaad Gel Pakking werkt verkwikkend en zorgt voor een 

zuivere stralende huid. Deze gel pakking is rijk aan Vitamine E. 

Door de natuurlijke werking van koolzaad verzorg je de huid 

intensief en geef je de huid een boost. 

 

 

 

Kruiden Crème Pakking is een geneeskrachtige pakking. De 

pakking is speciaal geschikt voor de droge en veeleisende huid. 

De kruiden pakking is op basis van hoogwaardige stoffen 

waaronder venkel, melisse, duizendblad, kamille en allantoïne. 

Verzorg de huid met deze rijke kruiden crème pakking! 

 

 

 

 

Witte Chocolade Pakking is een verzachtende wellnesspakking. 

Deze luxe wellnesspakking maakt de huid weer zacht en soepel. 

Geniet van de verzachtende werking van deze Witte Chocolade 

pakking van Beauté Royale. 

 

 

 

 

Zee-Algen Gel/Crème Pakking is een reinigende pakking met 

grote herstellende werking. Deze pakking kalmeert en ontsmet. 

Dit is ideaal voor de vette, veeleisende en acné huid! Het masker 

heeft een vochtherstellende ,verzorgende en zuiverende 

werking voor de gevoelige, onzuivere of vette huid. Na de 

behandeling is de huid rustig, fris en stralend door een diepe 

hydratatie. 
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Pepermunt Gel pakking werkt stimulerend voor de 

bloedsomloop. Ook heeft de pakking een ontstekingsremmend 

effect en werkt de frisse pakking verlichtend. Door de frisse 

geur van pepermunt geeft de behandeling een verfrissende 

beleving. 

 

 

 

Toepassing 

Nu u het bovenstaande overzicht heeft gezien, heeft u een beeld van de diversiteit aan pakkingen die 

IMGRO Beauty aanbiedt van Beauté Royale. Deze kunt u gebruiken om in uw salon bijzondere 

behandelingen aan te bieden, passend bij uw expertises of bijvoorbeeld bij het seizoen. In principe 

heeft u geen douche nodig en kunt u heel goed deze pakkingen weer afnemen met een kompres of 

vochtige handdoek. Altijd afnemen nadat u de pakking circa 15-20 minuten onder folie heeft laten 

inwerken. 
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TIPS: 
Door deelbehandelingen aan te bieden in uw salon kunt u eenvoudig variëren en passende 

oplossingen bieden voor uw klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

Rugpakking voor de onzuivere of acné huid 

Dit vormt een complete behandeling van ongeveer 1 uur. 

 

1.  Wasgel rijk opschuimen 

Gebruik de Beauté Royale Lavage du Visage, een heerlijke wasgel voor de vette en normale huid. Maak 

deze aan met water totdat dit gaat schuimen. Daarna kunt u dit gemakkelijk aanbrengen met een 

kwast.  

 

2. Scrubben 

Gebruik de Beauté Royale Scrub Nettoyant met een fijne afgeronde natuurlijke korrel. 

 

3. Pakking aanbrengen 

Breng een van de volgende pakkingen aan: Beauté Royale Groen Thee Pakking, Zee-algen Pakking of 

Groene Klei Pakking. 

 

4. Afsluiten met een massage 

Sluit af met een massage met een olie. 

 

 

 

Beenmassage 

Een complete behandeling van ongeveer 1 uur, voor twee benen. 

 

1.Scrubben 

Gebruik de Beauté Royale Scrub Nettoyant met een fijne afgeronde natuurlijke korrel. 

 

2. Afvoerende beenmassage 

Voer een beenmassage uit met bijvoorbeeld een pure amandel-olie verrijkt met 2 Kruizemunt. 

 

3. Pakking aanbrengen 

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Beauté Royale Pepermunt Pakking. 

 

4. Koud inzwachtelen 

Zwachtel de benen koud in met daar overheen de pakking en folie. Hiermee bereik je een optimaal 

effect van de werkstoffen. 

 

 

Wilt u meer weten over deze of andere behandelingen en leren hoe u deze uit kunt voeren? Meld u 

zich dan aan voor de diverse workshops bij IMGRO Beauty op www.ALLESVOORDESALON.com, neem 

contact met ons op door een e-mail te sturen naar imgro@allesvoordesalon.com of te bellen naar 

0252-527242. 

http://www.allesvoordesalon.com/

