Cód. 121
PROTOCOLO FACIAL

Protocolo
de
preparação,
recuperação e reconstrução da
pele

Protocolo destinado a todos os tipos de pele, trazendo a preparação,
recuperação, hidratação e manutenção da pele da face. Indicado para
fazer antes e depois de qualquer tratamento de pele.

1. Pré-Higienização
Aplicar Emulsão de Limpeza sobre a pele com movimentos circulares
até total demaquilagem, retirando totalmente a sujidade com algodão
umedecido em 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. Remova o
produto com algodão umedecido em Água Termal.
3. Esfoliação Física e enzimática
Comece esse passo do tratamento fazendo a aplicação em regiões
pequenas como, por exemplo, a testa. 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. 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).
4. Peeling Químico
Aplique uma camada uniforme de Hydra Peel XR - Peeling Químico
por toda região a ser tratada. Deixe agir entre 5 a 10 minutos e retire o
produto com algodões embebidos em Água Termal.
5. Equilíbrio
Aplique sobre toda a pele Vitta Água Termal.

6. Massagem
Realize movimentos de massagem facial por 5 a 10 minutos utilizando
Hydra Massage XR - Creme de massagem. Não retire o produto.
7. Máscara
Aplique a Hydra Mask XR - Máscara hidratante e nutritiva sobre toda
a face. Deixe agir por 15 minutos. Retire o produto com algodões
umedecidos em Água Termal.
8. Finalização
Finalize o protocolo aplicando o Fotoprotetor Facial FPS 50.

Frequência: duas vezes por semana.
Rendimento: aproximadamente 40 aplicações.

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

A indicação para uso em casa varia conforme o tratamento que for
feito a seguir e a necessidade da pele. Algumas sugestões são a linha
de clareamento, anti acne, anti oleosidade ou anti-idade.

