Cód: 042
PROTOCOLO CORPORAL

Circuito Redutor e Firmante Alpha
Redux Coffee
Indicação: pessoas que apresentam lipodistrofia Flacidez, ou seja, que possui
gordura localizada em conjunto com flacidez.
A lipodistrofia flácida é mais comum em mulheres sedentárias, acima de 40 anos,
que apresentam hipotonia muscular e flacidez com perda de peso rápida. O
aspecto é de flacidez, que muda conforme a posição da paciente.
Circuito redutor e firmante
A proposta é aliar esses dois tratamentos intercalando nas sessões um protocolo
para tratar a redução de medidas e o outro para a firmeza da pele, visto que,
para o resultado ser satisfatório e que se perceba a redução de medidas,
precisamos tratar também a flacidez.
Como funciona:
A frequência recomendada é intercalar as sessões do protocolo 1 e do protocolo
2. Na primeira sessão de tratamento, recomenda-se fazer o protocolo 1 para
redução, e na segunda sessão, recomenda-se fazer o protocolo 2 para redução
de medidas e firmeza. Na sessão seguinte, deve-se voltar para o protocolo 1, e
assim sucessivamente. Para se obterem os resultados esperados nesse tipo de
lipodistrofia, é indispensável o uso dos dois produtos home care recomendados.
Protocolo 1: Redução de medidas
1. Esfoliação estimulante de café verde:
Coloque em uma cubeta 10 g (1 espátula) do Pro Vegetal Neutro. Em seguida,
utilizando o medidor, coloque a quantidade de esfoliante indicada na marcação
“café”, cerca de 1 g, e misture com a espátula até ficar homogêneo. Aplique por
toda a região a ser tratada. Caso prefira uma esfoliação mais suave, coloque
metade da medida indicado no medidor do esfoliante seco de café com metade
da medida do esfoliante seco de nozes seguindo as medidas indicadas no modo

de uso do produto.
2. Preparação:
Aplique uma camada de Vitta Biolipox C com movimentos de massagem até
total absorção (não é necessário retirar).

3. Massagem redutora:
Coloque em uma cubeta 4 g do Pro Vegetal Alpha Redux Coffee Sérum
Potencializador e 20 g (2 espátulas) do Pro Vegetal Advanced Detox. Misture
com a espátula até ficar homogêneo. Em seguida, realize manobras de
massagem redutora na região a ser tratada. Caso necessite de maior/menor
quantidade da mistura para o tratamento, aumente/diminua a quantidade
proporcionalmente ao indicado.
Protocolo 2: Redução e firmeza
1. Esfoliação estimulante de Nozes
Coloque em uma cubeta 10 g (1 espátula) do Pro Vegetal Neutro. Em seguida,
utilizando o medidor, coloque a quantidade de esfoliante indicada na marcação
“nozes”, cerca de 1 g, e misture com a espátula até ficar homogêneo. Aplique por
toda a região a ser tratada.
2. Preparação:
Aplique uma camada de Vitta Biolipox C com movimentos de massagem até
total absorção (não é necessário retirar). Caso prefira, também pode associar o
uso de equipamentos como ultrassom, microcorrente, radiofrequência ou
corrente russa nessa parte do protocolo.
3. Máscara:
Sobre o produto anterior, aplique a Vitta Argila Branca diluída em Lipofeme
Fluido Corporal na região a ser tratada, oclua com filme osmótico e deixe agir
de 10 a 20 minutos. Após esse tempo, retire o filme osmótico e aplique sobre a
argila o Pro Vegetal Neutro, faça movimentos de massagem ascendentes até
emulsionar por completo a argila. Retire a argila da pele com uma espátula e,
por fim, retire os resíduos com uma toalha umedecida com Vitta Água Termal.
4. Massagem Lifting:

Coloque em uma cubeta 4 ml do Pro Vegetal Alpha Redux Coffee Sérum
Potencializador e 20 g (2 espátulas) do Pro Vegetal Advanced Detox. Misture
com a espátula até ficar homogêneo. Em seguida, realize manobras de
massagem com movimentos de pinçamento ou movimentos ascendentes de
deslizamento profundo e superficial na região a ser tratada. Caso prefira,
também pode usar a técnica de massagem com copas. Se necessitar de
maior/menor quantidade da mistura para o tratamento, aumente/diminua a
quantidade proporcionalmente ao indicado.

Frequência: 2 vezes por semana, sendo a primeira sessão da semana o
protocolo 1 e na segunda sessão da semana o protocolo 2.
Rendimento: 30 sessões
Para continuar o tratamento em casa:
Manhã: i ndicar o Pro Vegetal Alpha Redux Coffee Sérum Concentrado
Noite: indicar o L
 ipofeme Creme Firmante.

