Cód: 039
PROTOCOLO CORPORAL

Circuito Redutor
O circuito redutor contempla a redução de medidas localizadas, a manutenção
da firmeza da pele, redução de edemas residuais e melhora na celulite.
O plano de tratamento conta com 15 sessões sendo realizadas 2 X na semana,
porém com 2 protocolos diferentes a cada sessão para que o metabolismo da
cliente não se habitue com o protocolo e deixe de apresentar resultado.
Primeiramente deve ser realizada uma avaliação criteriosa da cliente com
biometria, pesagem, fotos, onde o profissional terá condições de conhecer
melhor o metabolismo e possíveis patologias de seu cliente.
As sessões serão alternadas entre protocolos lipotérmicos e crioterápicos.
A pesagem e fotos devem ser acompanhadas semanalmente pois é o
documento fiel dos resultados e caso não apresente resultado a avaliação feita
trará conteúdo para reavaliar a cliente caso possua alguma patologia que
interfira na perda de peso e medidas localizadas.
Vamos considerar então os protocolos 1 e 2 que serão desenvolvidos em sessões
alternadas, sendo:
1° Sessão = protocolo 1
2° Sessão = protocolo 2
3° Sessão = protocolo 1 e assim sucessivamente.
Protocolo I - Lipotérmico
1. Esfoliação:
Esfoliar com Vitta Gel Esfoliante Corporal com Semente de Apricot retirando o
excesso com toalhas secas.
2 . Preparação
Aplicar Vitta Biolipox C até total absorção.
3.Máscara
Diluir Vitta In Natura Argila Preta em Vitta Água Termal formando uma
máscara aplicando sobre a região a ser tratada e ocluir com papel osmótico,
aplicando fonte de calor moderado por 30 minutos.

4.Massagem
Finalizar o procedimento com massagem estética modeladora com Vitta
Hiperemim Creme de Massagem lipotérmico.

Protocolo II - Criolipolítico
1. Esfoliação:
Esfoliar a região a ser tratada com Vitta Gel Esfoliante Corporal com Semente
de Apricot, retirar com toalha seca.
2 . Preparação :
Fazer uso de ultrassom ou microcorrentes ou cavitação com V
 itta Biolipox C.
3.Massagem :
Aplicar movimentos de massagem estética com Vitta Estético Creme de
Massagem Drenante.
4 . Máscara:
Aplicar uma mistura de Vitta Criolipolítico Gel Redutor + Lipofeme Máscara
somente região de glúteos, abdome e nádegas deixando agir por 20 minutos
sem oclusão ou fonte de calor.
5 . Finalização :
Retirar o produto anterior e
finalizar com uma fina camada de Vitta
Criolipolítico Gel Redutor deixando agir por 5 minutos e em seguida aplicar
outra camada aguardando mais 5 minutos, podendo liberar a cliente.
OBS.: solicitar à cliente não tomar banho por aproximadamente 2 horas.

Frequência: 2 vezes por semana
Rendimento: aproximado 50 aplicações

Para continuar o tratamento em casa e potencializar os resultados:
Manhã e Noite:
Lipofeme Nano Shower

