Cód. 115
PROTOCOLO FACIAL

Bio Revitalização das Pálpebras:
rejuvenescimento e clareamento
Com biomáscaras

1. Pré-Higienização
Aplicar Aquaface Emulsão de Limpeza Facial em toda a face até total
remoção da oleosidade e dos resíduos de poluição e maquiagem.
2.Higienização
Aplique a Espuma de Limpeza GlycoAcid Pré-Peel, sobre a pele seca
com movimentos circulares em todo o rosto, o colo e o pescoço.
Remova o produto com algodão umedecido em Vitta Água Termal.
3. Peeling
Aplique o Tranex Peel Peeling Químico sobre a área, incluindo
pálpebra inferior, com extremo cuidado com os olhos, e deixe agir por
10 minutos (observando a tolerância da pele). Após esse período, retire
o produto com algodão embebido em Vitta Água Termal.
4. Preparação
Aplique o EE Peel Peeling Enzimático sobre a região das olheiras,
deixe agir por 10 minutos. Não retire o produto.
5. Potencialização
Aplique o Sérum Melan T-Block sobre toda a área a ser tratada e deixe
absorver.
6. Massagem
Aplique o Creme para a Área dos Olhos com movimentos de
massagem suave na região orbicular.
7. Máscara
Aplique Máscara Biovitamínica ou Máscara Bioiluminadora
(conforme avaliação da pele, sendo a Biovitamínica para revitalização
e a Bioiluminadora para clareamento), deixar agir por 15 minutos e
retirar com algodões umedecidos em Vitta Água Termal. As duas
máscaras podem ser usadas na mesma sessão uma de cada vez
deixando 10 minutos cada, retirando e aplicando a outra ou ainda
alternando as máscaras nas sessões do tratamento.

8. Finalização
Finalizar com Fotoprotetor Facial FPS 30.

Frequência: 1 vez por semana, ou conforme tolerância da pele e
sobre avaliação do profissional.
Rendimento: aproximadamente 50 aplicações.

PARA CONTINUAR O TRATAMENTO EM CASA E POTENCIALIZAR OS
RESULTADOS:
Manhã:

Glycoacid Detox Espuma de Limpeza
Creme para a Área dos Olhos
Tonalizante Clareador FPS 50.
Noite:

Glycoacid Detox Espuma de Limpeza
Nanospot Clareador Pontual

