PROTOCOLO

MODULAÇÃO GÊNICA E CLAREAMENTO GLOBAL DA PELE
Passo 1 - Higienização: Higienizar a pele com Sabonete
Clean AHA’s, após a retirada, aplicar o produto Peeling
de Cristal em toda a face, realizando fricções medianas
com movimentos circulares, retirar com gaze seca e em
seguida, aplicar o Tônico Pré-Peeling em toda a região a
ser trabalhada.

Passo 4 - Etapa Modulação Gênica e Clareamento
Global: Aplicar oito gotas do Complexo Clareador sobre
a área a ser trabalhada e espalhar até completa absorção
do produto. Não retirar, aplicar o protetor solar Solectiv FPS
30 e orientar o cliente a não lavar a região de 6 a 8 horas,
deixando assim o produto agir nesse período.

Passo 2A - Etapa Peeling: Aplicar quatro gotas do Peeling
Clareador sobre a região a ser trabalhada, espalhar e deixar
agir por cinco minutos. Pode-se trabalhar com o auxílio
de microcorrentes. Em seguida, promover movimentos
de tamborilamento até completa absorção, sem retirar o
produto.

Observação: Da primeira a quinta sessão aplicar os produtos
em toda a face, nas demais sessões basta trabalhar somente
sobre as manchas. Na última sessão aplicar novamente em
toda face.

Anotações

Passo 2B - Etapa Peeling: Aplicar quatro gotas da Máscara
Peeling sobre a região a ser trabalhada, espalhar e deixar agir
por cinco minutos. Pode-se trabalhar com microcorrentes.
Após este tempo, promover tamborilamento até completa
absorção e seguir para a próxima etapa, sem retirar o
produto.
Passo 3 - Etapa Antioxidante: Abrir uma Cápsula
Antioxidante e despejar o conteúdo no recipiente
que acompanha o kit. Adicionar oito gotas do Fluido
Antioxidante e mexer com a espátula homogeneizando até
completa diluição do pó e efervescência da mistura. Aplicar
massageando sobre a área a ser trabalhada, aguardar cinco
minutos e seguir para a próxima etapa sem retirar o produto.

Frequência
• 10 sessões. 2 x por semana. Se necessário repetir o
procedimento após 30 dias de intervalo.

Orientação Cosmética
• Home Care

É fundamental que o cliente faça manutenção
domiciliar aplicando os produtos do kit home care
Hexyl.4R e protetor solar diariamente, de acordo
com o modo de uso de cada um deles.
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