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PROTOCOLO CLAREAMENTO
DINÂMICO VIRILHAS E AXILAS

10 sessões – 1 a 2x por semana

Frequência

 Higienizar a região com Sabonete Hexyl 2 x ao dia; 

 Aplicar o fluido clareador Hexyl 2x ao dia, sendo 1 x em toda área de 
tratamento e 1x somente sobre as manchas;

 Aplicar o fluido de vitamina C Bio C ou creme Renove C toda noite;

 Durante o dia utilize nas áreas expostas o Solectiv FPS 30 ou o Solectiv FPS 60  
(de acordo com a necessidade) 

Home Care

Anotações

1. Higienização: Aplique dois pump’s de Clean AHA's 
Sabonete na região a ser tratada e promova movimentos 
circulares por aproximadamente 1 a 2 minutos. Deixe agir por 
mais 3 minutos e, em seguida, remova completamente com 
algodão umedecido em água.

2. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade de Peeling 
de Cristal em toda região a ser tratada e promova fricção 
mediana por aproximadamente 3 minutos. Remova com o 
auxílio de uma gaze seca. 
Obs.: Substituir pelo gel Bel Esfoliante se a pele estiver 
sensibilizada ou inflamada.

3. Preparo Pré-Peeling: Umedeça um algodão seco com 
Loção  Tônica Pré-Peeling e aplique em toda a região a ser 
tratada com movimentos de arraste. Não é necessário remover.

4. Peeling: Aplique uma camada do fluido de ácido mandélico 
Belmend (5 a 8 gotas) na região desejada e deixe agir por 5 
a 10 minutos, respeitando a sensibilidade da pele. Remova 
completamente com algodão umedecido em água.

5. Máscara: Espalhe sobre a pele, de maneira uniforme, 
a Máscara Whitening IN - Pérola Negra em quantidade 
suficiente para cobertura da pele, aguarde de 6 a 10 minutos 
e inicie a técnica de massagem Spider Web (Dedilhamentos 
com as pontas dos dedos).  Promova a massagem até a 
máscara se desprender da pele e retire os excessos com 
algodão umedecido em Acqua Micelar Aminoderme. 

6. Clareamento antioxidante: Aplique quantidade 
suficiente do Fluido de Vitamina C Bio C (5 a 8 gotas) na 
região desejada promovendo dedilhamentos até total 
permeação. Não remova.

Dica: Se desejar, realize ionização na polaridade negativa ou 
microcorrentes.

7. Proteção solar: Aplique depositando de maneira uniforme 
o Solectiv FPS 30 ou Solectiv FPS 60, de acordo com a 
necessidade da pele.

Não se expor ao sol, nem a água do mar ou piscina; 

Não recomendado realizar a depilação do local com cera quente; 

Não utilizar produtos que contenham álcool; 

Não realizar o protocolo em clientes que façam uso de Roacutan, 
hidroquinona ou outros sensibilizantes.

Orientações (durante o tratamento)


