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Clareamento Íntimo
Antes de iniciar a aplicação do protocolo proteja a região genital
(pequenos lábios e região anal) com algodões embebidos em Água
Termal. O protocolo não pode ser utilizado nas regiões internas.
1. HigienizaçãoAgite a Espuma de Limpeza GlycoAcid Pré-Peel,
aplique uma pequena quantidade na palma da mão e espalhe sobre a
região a ser tratada com movimentos circulares. Remova o produto
com algodão umedecido em Água Termal.
2. Esfoliação física e enzimática
Coloque 3 pump de EE Peel e 1 medida de Vit C Crystal em uma
cubeta, preparando desta forma, uma mistura homogênea. Use
imediatamente após a preparação da mistura. Proceda a esfoliação de
maneira suave com movimentos circulares, evitando a parte próxima
aos pequenos lábios e região anal, retire os resíduos com gaze seca.
3. Esfoliação Química
Com um papel-toalha, faça movimentos de pressão sobre a pele para
remover a umidade, sem retirar os produtos anteriores. Sempre
preservando a região de pequenos lábios e anal aplique o Tranex Peel
Peeling Químico sobre a área, realizando uma sobreposição de
produtos, e deixe agir por 10 minutos (observando a tolerância da
pele).
4. Volumização e Firmeza
Aplique sobre o peeling, sem retirar, a Máscara Bioiluminadora, deixe
agir por 10 minutos retirando com algodão umedecido.
5. Bloqueio da Melanina
Aplique o Sérum Melan T-Block sobre toda a área a ser tratada e deixe
absorver totalmente.
6. Finalização
Crie um escudo protetor aplicando a Nox Free Mask sobre toda a área
tratada.
Frequência: uma vez por semana.

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

Pela manhã, aplicar o Sérum M-Solution sobre a área tratada até a
total absorção e aplicar Ômega 7 na virilha e interno da coxa para
hidratação e diminuir atrito.
Noite:

À noite, aplicar o Sérum M-Solution sobre a área tratada até total
absorção

