Cód. 113
PROTOCOLO FACIAL

Clareador Dermolight

Protocolo clareador potencializado com uso da Máscara
Bioiluminadora trazendo ação em manchas persistentes
1. Higienização
Agite a Espuma de Limpeza 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.
Remova o produto com algodão umedecido em água filtrada.
OBS.: se desejar, friccione a espuma na pele para maior permeação
dos ativos.
2. Esfoliação enzimática e física
Comece esse passo do tratamento fazendo a aplicação em regiões
pequenas como, por exemplo, a testa. Aplique uma camada grossa do
EE Peel Peeling Enzimático sobre a testa e em seguida pulverize
sobre a área aplicada na medida indicada na espátula do Vit C Crystal.
Faça movimentos circulares com as pontas dos dedos, esfoliando
suavemente a pele para absorção da vitamina C. Repita esse processo
em todas as áreas a serem tratadas, sempre fazendo a aplicação em
pequenas regiões. Após o Vit C Crystal ter sido absorvido, deixe os
produtos agirem em conjunto por 10 minutos (observando a tolerância
da pele).
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
Tranex Peel Peeling Químico sobre toda 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 água e seque a pele com papel-toalha novamente.
Obs: para hipercromias resistentes, após a quinta sessão aplique o
Tranex Peel somente sobre a hipercromia, deixe agir por 5 minutos e,
em seguida, reaplique o peeling somente sobre a hipercromia,
realizando movimentos de fricção. Deixe agir por mais 10 minutos,
completando o tempo de 15 minutos recomendado para uso do
produto, e retire como indicado acima.
4. Máscara
Aplicar Máscara Bioiluminadora sobre toda a face, deixar agir por 10
minutos e retirar com algodão umedecido.

5. Sérum de tratamento
Aplique o Sérum Melan T-Block sobre toda a área a ser tratada e deixe
absorver rapidamente, não retire.
6. Máscara
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.
7. Proteção solar
Aplique o protetor solar Fotoprotetor Facial 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:
Manhã e Noite:

Utilizar a linha de clareamento para uso em casa, primeiro,
higienizando a pele com a Espuma de Limpeza GlycoAcid Detox e, em
seguida, aplicando o Sérum M-Solution. Finalizar com Tonalizante
Clareador.
1x por semana - Máscara Iluminadora
Se necessário, em caso de manchas persistentes e melasma Nanospot Clareador Pontual
Noite:

Espuma de Limpeza GlycoAcid Detox
Sérum M-Solution

