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1. Preparação Física: 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. Reduct Intense: Em seguida, aplique uma fina camada 
da máscara de argilla ArgillaMask Verde em toda região 
e deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. 
Remova completamente com algodão ou toalhas de TNT 
umedecidas em água.

Dica: Para manter a argila úmida por mais tempo, sem deixa-la 

secar, envolva a região com plástico filme PVC. Assim você garante 

a nutrição e hidratação durante a aplicação da argila.

3. Ativação Pontual: Aplique até 50 gotas do conteúdo 
da ampola SOS Gordura e Celulite e faça movimentos de 
pinçamento e tamborilamento até total absorção do produto. 
Sobreposto, aplique uma fina camada do gel termogênico 
Stimgel e promova tamborilamento e pinçamento até 
completa permeação do produto. 

4. Ativação Lipolítica: Borrifar o fluido potencializador corporal 
IonCorpe sobre a região tratada e promover movimentos de 
tamborilamento e pinçamento até a completa permeação do 
produto. Na presença de equipamento, trabalhar ionização 
(polo positivo) ou microcorrentes por 10 minutos.

5. Ativação Modeladora: Aplique o creme corporal 
Multicream sobre a região e realize manobras de ativação 
modeladora sobre toda região. Não é necessária remoção. 

• Avaliar a evolução de acordo com as sessões.  

Frequência

PROTOCOLO DESCOMPACT LIPOSKIN 

• Home Care 
SlimE – Aplique o SlimE sobre as regiões mais acometidas e espessas, realize movimentos circulares de pressão mediana até atingir toda área.  
Retire os grânulos no enxague ou com auxílio de uma toalha úmida. 

 Atenção: Esse passo é necessário apenas de uma a duas vezes por semana dependendo do grau de hidratação da pele e em dias intercalados 
ao tratamento na clínica.

 SlimR – Aplique o SlimR sobre toda região de incômodo com movimentos circulares até total absorção. Não é necessário retirar.

Orientação Cosmética

Anotações




