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PROTOCOLO FACIAL

Revitalização Biovitamínica Face, colo e pescoço

Tratamento suplementar para todos os tipos de pele
adultas e maduras
1. Pré-Higienização
Se a cliente estiver com maquiagem, realizar a limpeza da pele com
Aquaface Emulsão de Limpeza Facial utilizando algodões
umedecidos emVitta Água Termal..
2. Higienização
Agite a 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.
OBS.: se desejar, friccione a espuma na pele para maior permeação
dos ativos.
Retirar com algodões umedecidos em Vitta Água Termal..
3. Esfoliação
Aplique uma camada grossa do EE Peel sobre a testa e em seguida
pulverize sobre a área aplicada na medida indicada na espátula do Vit
C Crystal, repita a operação nas outras regiões da face. 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). Não há necessidade de retirar o produto.
4. Peeling
Aplique o Tranex Peel Peeling Químico sobre toda a área, e deixe agir
por 15 minutos (observando a tolerância da pele). Após esse período,
retire os produtos com algodão embebido em Vitta Água Termal..
5. Bloqueio da melanina e estímulo do colágeno
Aplique o Sérum Melan T-Block sobre toda a área a ser tratada e deixe
absorver totalmente.

6. Máscara
Aplicar a Máscara Biovitamínica ou Máscara Bioiluminadora, deixar
agir por 15 minutos e retirar com algodões umedecidos em Vitta Água
Termal..
As máscaras podem ser usadas na mesma sessão uma a cada vez,
deixando 10 minutos cada, retirando e aplicando a outra ou alternando
as máscaras nas sessões do tratamento.
Para peles extremamente desvitalizadas o mais indicado é utilizar a
Máscara Nutri Golden.
7. Proteção
Finalizar com Fotoprotetor Facial FPS 50.

Frequência: uma vez na semana.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações.

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

Espuma GlycoAcid Detox
Creme Anti-Idade Reverse ou Prevent - avaliar a necessidade da pele
Fotoprotetor Facial FPS 50
Noite:

Espuma GlycoAcid Detox
Sérum M-Solution
A qualquer horário

Creme hidratante de mãos

