Cód. 065
PROTOCOLO FACIAL

Dermolight - Olheiras
1. Pré-Higienização
Se a cliente estiver com maquiagem, realizar a limpeza da pele com
Dermosoft Clean Emulsão de Limpeza e Demaquilante Facial
utilizando algodões umedecidos em V
 itta Bio Sal Água Termal.
2. Higienização
Agite a Dermolight GlycoAcid Pré-Peel, aplique uma pequena
quantidade na palma da mão e espalhe sobre a pele seca com
movimentos circulares em todo o rosto, o colo e o pescoço reforçando
a região orbicular com toda cautela com a mucosa.
OBS.: se desejar, friccione a espuma na pele para maior permeação
dos ativos.
Retirar com algodões umedecidos em Vitta Bio Sal Água Termal.
3. Peeling químico
Com um papel-toalha, faça movimentos de pressão sobre a pele para
remover a umidade, sem retirar os produtos anteriores. Aplique o
Dermolight Tranex Peel sobre a área, realizando uma sobreposição
de produtos, e deixe agir por 15 minutos (observando a tolerância da
pele). Após esse período, retire os produtos com algodão embebido
em Vitta Água Termal e seque a pele com papel-toalha novamente.
4. Peeling enzimático
Aplique de Dermolight EE Peel sobre a região das olheiras , deixe os
produtos agirem em conjunto por 10 minutos.
5. Clareamento
Aplique o sérum Dermolight Melan T-Block sobre toda a área a ser
tratada e deixe absorver rapidamente.
6. Hidratação
Aplique Dermosoft Área dos Olhos com movimentos de massagem
suave na região orbicular.
7. Escudo de proteção
Crie um escudo protetor aplicando a Nox Free Mask sobre toda a área
tratada e, com movimentos de massagem, estimule a absorção
completa do produto.

8. Proteção
Aplique o protetor solar Dermosoft Protect FPS 50 sobre toda a área
tratada, que em conjunto com a Nox Free Max protegerá
completamente a pele contra as agressões externas.

PARA CONTINUAR O TRATAMENTO EM CASA E POTENCIALIZAR OS
RESULTADOS:

Dermolight GlycoAcid Detox
DermolightM-Solution
Dermosoft Day área dos olhos

