Cód. 040
PROTOCOLO CORPORAL

Gordura Localizada
Indicação
Protocolo indicado para o tratamento de lipodistrofia dura e
edematosa, ou seja, para pessoas que apresentem gordura localizada,
sem apresentar flacidez. Este protocolo pode ser realizado duas vezes
na semana, sendo intercalado com outros ou associado com
equipamentos.
1. Avaliação da pele
Fazer a avaliação da pele e do tipo de lipodistrofia para montagem do
tratamento, assim como o tipo de pele para escolha do esfoliante a ser
usado.
2. Higienização
Higienizar, caso necessário, o local onde será realizado o tratamento.
3. Esfoliação
Coloque em uma cubeta 10 g (1 espátula) do Pro Vegetal Neutro. Em
seguida, utilizando o medidor, coloque a quantidade de esfoliante
indicada no medidor do esfoliante escolhido, conforme a necessidade
de cada cliente, cerca de 1 g no total, e misture com a espátula até
ficar homogêneo. Aplique por toda a região a ser tratada, esfoliando a
pele.
Dica: Os esfoliantes possuem fácil absorção por serem misturados em
um creme de base vegetal, que é compatível com a pele. Dessa
maneira, o creme é absorvido com facilidade e não forma uma
barreira na pele que impede a absorção do sérum. Pelo contrário, o
creme de base vegetal, além de auxiliar na esfoliação, também hidrata
a pele, e em uma pele hidratada a absorção de outros cosméticos é
melhor do que em peles secas e desidratadas. Para escolha do
esfoliante a ser utilizado leve em consideração as seguintes
características:
Esfoliante de nozes: para uma esfoliação mais suave e menos
abrasiva. Pode ser retirado com toalha seca.
Esfoliante de café: para uma esfoliação mais intensa e mais abrasiva.
Pode ser retirado com a mão, sem toalha.
Esfoliante café + nozes: para abrasão média. Nesse caso, use a
metade da medida indicada no medidor de cada esfoliante

Neste momento pode ser usada eletroterapia adequada à avaliação
feita no cliente.
4. Massagem Redutora
Coloque em uma cubeta 20 g (2 espátulas) do Pro Vegetal Advanced
Detox e 4 ml do Pro Vegetal Alpha Redux Coffee Sérum
Potencializador. Misture com a espátula até ficar homogêneo.
Aplique sobre a área a ser tratada com manobras de massagem
redutora. Caso necessite de maior/menor quantidade da mistura para
o tratamento, aumente/diminua a quantidade proporcionalmente ao
indicado. Neste passo pode ser usado equipamento de endermologia;

Frequência: duas vezes por semana, sendo a esfoliação uma vez por
semana.
Rendimento: 3
 0 sessões.

PARA CONTINUAR O TRATAMENTO EM CASA E POTENCIALIZAR OS
RESULTADOS:
Manhã: e/ou Noite:

Pro Vegetal Alpha Redux Coffee Sérum Concentrado

