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RESTAURAÇÃO DA PELE ESTRIADA

ESTRATÉGIA COSMETOLÓGICA 
PARA ESTRIAS BRANCAS (ALBAS)

ESTRATÉGIA COSMETOLÓGICA PARA ESTRIAS 
BRANCAS (ALBAS) COM ENDERMOTERAPIA

1. Preparação: Em uma cubeta, mescle um pump do 
Preparador Fase 1 Oxyage com um pump do Preparador 
Fase 2 Oxyage. Misture até formar uma mistura homogênea 
e aplique sobre a pele, promovendo movimentos circulares 
por aproximadamente 2 minutos. Deixe agir por mais 3 
(respeitando a sensibilidade da pele). Remova completamente 
com o auxílio de algodão umedecido em água. 

2. Renovação Celular física e mecânica: Aplique uma 
pequena quantidade do esfoliante físico Peeling de Cristal 
em toda região a ser tratada, e com auxílio de uma gaze seca, 
promova fricções por aproximadamente 3 minutos. Remova 
os grânulos com o auxílio de uma gaze seca. 

3. Argilohiperemia nutritiva: 

Etapa 1: Aplique uma fina camada do Gel Termogênico StimGel 
e promova tamborilamento e pinçamento até a completa 
permeação do produto.

Etapa 2: Aplique uma fina camada da máscara ArgilaMask 
Amarela em toda região e deixe agir por aproximadamente 
de 10 a 15 minutos. Remova completamente com algodão ou 
toalhas de TNT umedecidas em água.

Dica: Para garantir a hidratação e nutrição intensa, mantenha a 
umidade da argila, envolvendo a região com plástico filme PVC.

4. Reconstrução Dermo-Epidérmica: 

Etapa 1: Aplique até 50 gotas do conteúdo da ampola SOS 
Flacidez Corporal e faça movimentos de pinçamento e 
tamborilamento até total absorção do produto.

Etapa 2: Aplique de 5 a 8 gotas do fluido de colágeno Bel Col 
4 na região desejada promovendo movimento de dedilhame 
nto até total permeação. Não remova.

5. Finalização: Aplique quantidade suficiente do creme 
firmador SlimF na região a ser tratada e promova massagem 
até completa permeação, por no mínimo 10 minutos. Não é 
necessário remover.

1. Preparação: Em uma cubeta, mescle um pump do 
Preparador Fase 1 Oxyage com um pump do Preparador 
Fase 2 Oxyage. Misture até formar uma mistura homogênea 
e aplique sobre a pele, promovendo movimentos circulares 
por aproximadamente 2 minutos. Deixe agir por mais 3 
(respeitando a sensibilidade da pele). Remova completamente 
com o auxílio de algodão umedecido em água. 

2. Renovação Celular física e mecânica: Aplique uma 
pequena quantidade do esfoliante físico Peeling de Cristal 
em toda região a ser tratada, e com auxílio de uma gaze 
seca, promova fricções por aproximadamente 3 minutos. 
Remova os grânulos com o auxílio de uma gaze seca. 

3. Estimulação Vascular: Realize a técnica de 
endermoterapia de acordo com as recomendações do 
fabricante em toda a região.

Dica: Realize os movimentos sobre a estria até aparentar um 
leve edema e fique atento para não lesionar o tecido.

4. Nutrição: Aplique uma fina camada da máscara ArgilaMask 
Amarela em toda região e deixe agir por aproximadamente 
de 10 a 15 minutos. Remova completamente com algodão 
ou toalhas de TNT umedecidas em água.

Dica: Para garantir a hidratação e nutrição intensa, mantenha a 
umidade da argila, envolvendo a região com plástico filme PVC. 

5. Reconstrução Dermo-Epidérmica: 

Etapa 1: Aplique até 50 gotas do conteúdo da ampola SOS 
Flacidez Corporal e faça movimentos de pinçamento e 
tamborilamento até total absorção do produto.

Etapa 2: Aplique de 5 a 8 gotas do fluido de colágeno 
Bel Col 4 na região desejada promovendo movimento de 
dedilhamento até total permeação. Não remova.

6. Finalização: Aplique quantidade suficiente do creme 
firmador SlimF na região a ser tratada e promova massagem 
até completa permeação, por no mínimo 10 minutos. Não é 
necessário remover. 
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Escolha o protocolo de acordo com o aspecto do 
tecido estriado e realize:

Ciclos de 8 sessões, 2x por semana com intervalo de 
2 dias entre as sessões.

Frequência

 AminoDerme Body Cream - Pela manhã

 IDBE Emulsion - À noite, somente nas estrias

Home Care

Anotações

RESTAURAÇÃO DA PELE ESTRIADA

ESTRATÉGIA COSMETOLÓGICA 
PARA ESTRIAS VERMELHAS (RUBRAS):

1. Preparação: Em uma cubeta, mescle um pump do 
Preparador Fase 1 Oxyage com um pump do Preparador 
Fase 2 Oxyage. Misture até formar uma mistura homogênea 
e aplique sobre a pele, promovendo movimentos circulares 
por aproximadamente 2 minutos. Deixe agir por mais 3 
(respeitando a sensibilidade da pele). Remova completamente 
com o auxílio de algodão umedecido em água. 

2. Argilohiperemia nutritiva: 

Etapa 1: Aplique uma fina camada do Gel Termogênico StimGel 
e promova tamborilamento e pinçamento até a completa 
permeação do produto.

Etapa 2: Aplique uma fina camada da máscara ArgilaMask 
Amarela em toda região e deixe agir por aproximadamente 
de 10 a 15 minutos. Remova completamente com algodão ou 
toalhas de TNT umedecidas em água.

Dica: Para garantir a hidratação e nutrição intensa, mantenha a 
umidade da argila, envolvendo a região com plástico filme PVC.

3. Reconstrução Dermo-Epidérmica: 

Etapa 1: Aplique até 50 gotas do conteúdo da ampola SOS 
Flacidez Corporal e faça movimentos de pinçamento e 
tamborilamento até total absorção do produto.

Etapa 2: Aplique de 5 a 8 gotas do fluido de colágeno Bel Col 
4 na região desejada promovendo movimento de dedilhame 
nto até total permeação. Não remova.

4. Finalização: Aplique quantidade suficiente do creme 
firmador SlimF na região a ser tratada e promova massagem 
até completa permeação, por no mínimo 10 minutos. Não é 
necessário remover.


