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1º CICLO DESINTOXICAÇÃO

1. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade do gel 
esfoliante ExfoGel nas regiões a serem tratadas e promova 
movimentos circulares até total secagem do gel. Remova os 
grânulos com o auxílio de uma toalha seca.

2. Fase Preparatória: Em uma cubeta, coloque 15 pump’s 
do gel termogênico StimGel e uma colher (sopa) de fluido 
potencializador corporal Ioncorpe e misture até formar 
uma base homogênea. Aplique na região desejada. 
Em um recipiente, coloque meio litro de água quente e 2 
colheres (sopa) de sal para bandagem quente TermoSal. 
Misture até diluir totalmente o sal e coloque as faixas para 
bandagem deixando por alguns minutos para absorção da 
água e dos ativos. Envolva compressivamente, no sentido 
do sistema linfático (do distal para o proximal), as áreas a 
serem tratadas e deixar agir por aproximadamente 15 a 20 
minutos, em seguida, remova as faixas.

Obs.: Se desejar, pode fazer uso do lençol térmico de 
alumínio ou manta elétrica. 

3. Potencialização: Borrifar o fluido potencializador corporal 
Ioncorpe sobre a região tratada e promover movimentos de 
tamborilamento e pinçamento até a completa permeação 
do produto.

Dica: Na presença de equipamento, trabalhar ionização 
(polo positivo) ou microcorrentes por 10 minutos.

4. Drenagem: Bombeie os linfonodos principais e em 
seguida, aplique uma porção do gel para drenagem 
LinfoGel sobre a região a ser tratada, do distal para o 
proximal e realize a Drenagem Linfática Manual.
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2º CICLO CONTROLE DA CELULITE 

1. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade do gel 
esfoliante ExfoGel nas regiões a serem tratadas e promova 
movimentos circulares até total secagem do gel. Remova os 
grânulos com o auxílio de uma toalha seca.

2. Fase ativadora: Aplique uma camada do gel termogênico 
StimGel e promova tamborilamento e pinçamento até a 
completa permeação do produto. 

3. Potencialização: Borrifar o fluido potencializador corporal 
Ioncorpe sobre a região tratada e promover movimentos de 
tamborilamento e pinçamento até a completa permeação 
do produto.

4. Controle Hídrico: Mescle uma porção da máscara 
frutoterápica Hidro Fruit com uma porção do gel de 
colágeno Hidragel e aplique em toda região trabalhada, 
deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 
completamente com algodão umedecido em água.

5. Massagem: Aplique quantidade suficiente do creme 
multifuncional Multicream na região a ser tratada e 
promova massagem modeladora até completa permeação, 
ou por aproximadamente 10 minutos. Não é necessário 
remover. 

Dica.: Se desejar, pode utilizar endermoterapia após a 
massagem como complemento do tratamento. 

     

Anotações
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3º CICLO REDUÇÃO DE GORDURA

1. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade do gel 
esfoliante ExfoGel nas regiões a serem tratadas e promova 
movimentos circulares até total secagem do gel. Remova os 
grânulos com o auxílio de uma toalha seca.

2. Potencialização: Borrifar o fluido potencializador corporal 
Ioncorpe sobre a região tratada e promover movimentos de 
tamborilamento e pinçamento até a completa permeação 
do produto. 

3. Redução Potencializada (Opcional): Com o auxílio de 
uma espátula aplique o gel lipossomado MelanGel sobre a 
região a ser trabalhada e realize ultrassom de alta potência 
de acordo com as recomendações do fabricante, associado 
ao programa de corrente polarizada.  Massageie o excesso 
do gel ou remova, caso seja necessário.

4. Massagem Modeladora: Aplique quantidade suficiente 
do creme multifuncional Multicream na região a ser 
tratada e promova massagem modeladora até completa 
permeação, ou por aproximadamente 10 minutos. Não é 
necessário remover.

5. Finalização: Aplique uma fina camada do gel crioterápico 
FrioGel e deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. 
Remova o excesso, se necessário.

     

Anotações

 Aplicar o creme redutor de medidas SlimR ou  
o creme anticelulite SlimC - 2 vezes ao dia;

 Aplicar o creme firmador SlimF - 1 vez ao dia;

 Esfoliar a região de tratamento, com a pele seca, 
antes do banho com o esfoliante corporal SlimE, 
uma vez na semana. 

Home Care

Frequência

• 9 a 12 sessões – 3 vezes na semana 


