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DERMOPURIFICAÇÃO DETOX IN
PARA PELES ACNEICAS, FUMANTES E INTOXICADAS

De acordo com a necessidade da pele do cliente.

Frequência

Anotações

1. Higienização eficiente: Aplicar o Gel de limpeza 
profunda Clear Plus e massagear toda a região a ser tratada 
por aproximadamente 2 minutos. Remova todo o produto 
com o auxílio de algodões umedecidos em água.

2. Renovação Celular: Aplique uma camada do fluido 

Glicosalicilico (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.

3. Emoliência: Aplicar uma porção do Emolix Creme 
em toda a região a ser trabalhada, cobrir com uma fina 
camada de algodões umedecidos em água e utilizar 
vapor de ozônio ou máscara térmica por 10 a 15 minutos. 
Em seguida, começar o procedimento de extração.  Após 
a extração, seguir para o próximo passo.

Dica: Caso não tenha vapor de ozônio ou máscara 
térmica, pode utilizar o Emolix Loção embebido em 
algodão e colocar por cima do Emolix Creme deixando 
em repouso por aproximadamente 15 minutos.

4. Reequilíbrio do pH: Umedeça o algodão com a 
loção tônica antisséptica Hidrafresh e aplique na pele 
depositando. Não é necessário remover.

5. Normalização: Aplicar uma fina camada da máscara 
calmante Calm Gel sobre a pele, deixar agir por 
aproximadamente 10 minutos e depois espalhe até 
completa permeação do produto. Não retirar.

6. Etapa Detox: Espalhe sobre a pele, de maneira 
uniforme, a Máscara Detox IN 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.

7. Finalização: Aplique quantidade suficiente do fluido de 
colágeno Bel Col 2 (5 a 8 gotas) na região desejada promovendo 
dedilhamentos até total permeação. Não remova.

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

8. Fotoproteção: Aplique depositando de maneira 
uniforme o Solectiv FPS 30 ou Solectiv FPS 60, de acordo com 
a necessidade da pele.
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DERMOPURIFICAÇÃO REVITALIZE–IN
PARA PELES MADURAS E DESVITALIZADAS

De acordo com a necessidade da pele do cliente.

Frequência

1. Higienização eficiente: Aplique uma porção 
do leite de limpeza Hidraclean em toda a área de 
tratamento, promovendo movimentos circulares por 
aproximadamente 1 a 2 minutos. Remova com auxílio de 
algodão umedecido em água.

2. Renovação Celular Física: Aplique uma pequena 

quantidade do esfoliante físico Peeling de Cristal em toda 

região a ser tratada, em seguida promova fricções por 

aproximadamente 3 minutos. Remova com o auxílio de uma 

gaze seca com movimentos de arraste.

Obs.: Substituir pelo gel Bel Esfoliante se a pele estiver 
sensibilizada ou inflamada.

3. Emoliência: Aplicar uma porção do Emolix Creme 
em toda a região a ser trabalhada, cobrir com uma fina 
camada de algodões umedecidos em água e utilizar 
vapor de ozônio ou máscara térmica por 10 a 15 minutos. 
Em seguida, começar o procedimento de extração.  Após 
a extração, seguir para o próximo passo.

Dica: Caso não tenha vapor de ozônio ou máscara 
térmica, pode utilizar o Emolix Loção embebido em 
algodão e colocar por cima do Emolix Creme deixando 
em repouso por aproximadamente 15 minutos.

4. Reequilíbrio do pH: Umedeça o algodão com a loção 
tônica hidratante Hidratonic e aplique na pele depositando. 
Não é necessário remover. 

5. Normalização: Aplicar uma fina camada da máscara 
calmante Calm Gel sobre a pele, deixar agir por 
aproximadamente 10 minutos e depois espalhe até 
completa permeação do produto. Não retirar.

6. Etapa Revitalização: Espalhe sobre a pele, de maneira 
uniforme, a Máscara Revitalize IN 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.

7. RevigoreMassage: Aplique quantidade suficiente de 
Arquitetus Max por toda região a ser trabalhada e promova 
massagem lifting, drenagem linfática ou massagem relaxante 
até completa permeação.

8. Finalização: Aplique quantidade suficiente do fluido de 
colágeno Bel Col 4 (5 a 8 gotas) na região desejada promovendo 
dedilhamentos até total permeação. Não remova.

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

9. Fotoproteção: Aplique depositando de maneira 
uniforme o Solectiv FPS 30 ou Solectiv FPS 60, de acordo com 
a necessidade da pele.
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DERMOPURIFICAÇÃO WHITENING–IN
PARA PELES COM HIPERCROMIAS

De acordo com a necessidade da pele do cliente.

Frequência

1. Higienização eficiente: 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. Renovação Celular Física: Aplique uma pequena 

quantidade do esfoliante físico Peeling de Cristal em toda 

região a ser tratada, em seguida promova fricções por 

aproximadamente 3 minutos. Remova com o auxílio de uma 

gaze seca com movimentos de arraste.

Obs.: Substituir pelo gel Bel Esfoliante se a pele estiver 
sensibilizada ou inflamada.

3. Emoliência: Aplicar uma porção do Emolix Creme 
em toda a região a ser trabalhada, cobrir com uma fina 
camada de algodões umedecidos em água e utilizar 
vapor de ozônio ou máscara térmica por 10 a 15 minutos. 
Em seguida, começar o procedimento de extração.  Após 
a extração, seguir para o próximo passo.

Dica: Caso não tenha vapor de ozônio ou máscara 
térmica, pode utilizar o Emolix Loção embebido em 
algodão e colocar por cima do Emolix Creme deixando 
em repouso por aproximadamente 15 minutos.

4. Reequilíbrio do pH: Umedeça o algodão com a 
loção tônica antisséptica Hidrafresh e aplique na pele 
depositando. Não é necessário remover.

5. Normalização: Aplicar uma fina camada da máscara 
calmante Calm Gel sobre a pele, deixar agir por 
aproximadamente 10 minutos e depois espalhe até 
completa permeação do produto. Não retirar.

6. Etapa Clareadora: 

Etapa 1: 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. 
Removacompletamente com algodão umedecido em água. 

Etapa 2: Espalhe sobre a pele, de maneira uniforme, a 
Máscara Whitening-IN 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.

8. Finalização Retalizante: Aplique quantidade 
suficiente do fluido de vitamina Bio C (5 a 8 gotas) na 
região desejada promovendo dedilhamentos até total 
permeação. Não remova.

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

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


