PROTOCOLO

Revitalização para todos os tipos de pele
1. Higienização: Aplicar a Espuma de Limpeza Neo
Super TR, realizando movimentos circulares. Remover com
algodão umedecido.

Peles Normais e secas: Mesclar cinco gotas de Hialuderme e Bio
C Profissional. Aplicar sobre a pele, realizando pinçamentos para
absorção. Pode-se trabalhar com microcorrentes por 10 minutos.

2. Esfoliação: Aplicar Bel Esfoliante com movimentos
circulares, retirar com algodão umedecido.

6. Máscara: Estender um lençol de gaze sobre a face e
preparar a máscara Bio Plastic Dermohidratante com Gel de
Colágeno e loção tônica Hidratonic, aplicar e deixar agir de 15
a 20 minutos. Retirar a máscara puxando pelas pontas.

3. Tonificação: Aplicar algodão umedecido com a loção
tônica Hidratonic sobre a região a ser tratada.
4. Peeling Preparador: Aplicar o Coquetel de Ácidos sobre
toda a região, deixar agir por três, a no máximo, cinco minutos
e retirar com algodão umedecido em água.

7. Fotoproteção: Aplicar o protetor solar Solectiv FPS 30 ou 50.

Anotações

*Obs.: A tolerância ao ácido deve ser respeitada, havendo desconforto
intenso antes do tempo indicado, neutralizar o ácido imediatamente.
Atenção especial em fototipos IV, V e VI.

5. Revitalização cutânea:
Peles Mistas e oleosas: Mesclar cinco gotas de Hialuderme e
do fluido de colágeno Bel Col 2. Aplicar sobre a pele, realizando
pinçamentos até completa absorção. Pode-se trabalhar com
microcorrentes por 10 minutos.

Frequência
• Seis sessões. Duas vezes por semana.

Orientação Cosmética
• Peles normais e secas - Dia e Noite
Higienizar com leite de limpeza Hidraclean

• Peles Mistas e Oleosas  - Dia e Noite
Higienizar com o sabonete Softclean

Tonificar com a loção tônica Hidratonic

Tonificar com loção adstringente Hidrafresh

Tratamento Dia: Ilumineé para região

Tratamento Dia: Ilumineé para região

dos olhos e Bel Col 3 para o rosto

dos olhos e Bel Col 2 para o rosto

Tratamento Noite: Ilumineé para região

Tratamento: Noite: Ilumineé para região

dos olhos e Bio C Home Care para o rosto

dos olhos e Hialuderme para o rosto

Proteção solar: Solectiv FPS 30 ou 50

Proteção solar: Solectiv FPS 30 ou 50
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