Cód: 051
PROTOCOLO FACIAL

Dermosoft Antiacne
1. Pré-Higienização
Caso a cliente esteja maquiada, retire com Dermosoft Clean Emulsão de Limpeza e
Demaquilante Facial, utilizando um algodão.
2. Detoxificação:
Ainda antes de higienizar, aplique Dermosoft Antiacne Sabonete Detoxificante em
forma de máscara, e deixe agir por 10 minutos.
3. Higienização:
Após os 10 minutos, borrife sobre a máscara o Dermosoft Antiacne Tônico Equalizador
e efetue movimentos circulares. Esse ato irá emulsionar a máscara e higienizará a pele,
já detoxificada. Retire o produto com algodão seco (é necessário retirar com algodão
seco, para que não continue emulsionando e fazendo espuma). Se necessário, retire os
últimos resíduos da pele com algodão umedecido em água.
4. Tonificação:
Com a pele limpa e detoxificada, borrife Dermosoft Antiacne Tônico Equalizador em
algodão e aplique com toques suaves sobre toda a área a ser tratada. Deixe absorver.
5. Peeling:
Aplique Dermosoft Antiacne Peeling Secativo sobre todo o rosto e deixe dar uma leve
absorvida por alguns segundos. Por cima do peeling, aplique Dermosoft Antiacne
Máscara Antioleosidade com o objetivo de ocluir. Deixe-os agir por 15 minutos.
Após os 15 minutos, retire com algodões umedecidos em água. Caso deseje, após a pele
estar seca, pode ser usado o equipamento de alta frequência por 5 minutos em toda a
face.
6. Sérum:
Aplique sobre toda a pele o Dermosoft Antiacne Sérum Equilíbrio Total e deixe
absorver.
*Na associação com eletroterapia, após a absorção, podem ser aplicados LED, laser de baixa potência ou
microcorrente.

6. Finalização:
Finalize o protocolo aplicando o Dermosoft Protect FPS 20.

Frequência: 1 ou 2 vezes na semana
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações

- Para continuar o tratamento em casa e potencializar os resultados:

Manhã:
• Higienização com Espuma Detox - aplicar uma pequena quantidade da espuma na
palma da mão e espalhar sobre a pele seca, limpando a pele com movimentos
circulares. Em seguida, retirar o produto com água.
• Tratamento diário com Sérum Multissolução - com a pele limpa e seca, aplique o
sérum em toda a região a ser tratada. Não é necessário retirar.
• Proteção solar - após aplicar o sérum, aplicar sobre todo o rosto Dermosoft Protect
FPS 20.
•T
 ratamento In-Out com A
 cne-In - após o café da manhã, tomar 1 (uma) cápsula.

Noite:
• Higienização com Espuma Detox - aplicar uma pequena quantidade da espuma na
palma da mão e espalhar sobre a pele seca, limpando a pele com movimentos
circulares. Em seguida, retirar o produto com água.
• Tratamento diário com Sérum Multissolução - com a pele limpa e seca, aplique o
sérum em toda a região a ser tratada. Não é necessário retirar.
• Tratamento pontual com Sérum Secativo Pontual - quando necessário, aplique o
sérum pontual, pontualmente sobre as lesões a serem tratadas e deixe absorver. Não é
necessário retirar. Quando necessário, aplique pelo menos duas vezes ao dia. Ao usar
durante o dia, deixe absorver e aplique em seguida o protetor solar Dermosoft Protect
FPS 20.

RESULTADOS:

Pele Adolescente - resultado de 10 sessões com kit profissional e
uso em casa dos produtos home care.

Pele Adulta - resultado de 10 sessões com kit profissional completo
e uso em casa dos produtos home care.
*com ovário policístico

