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Protocolo obrigatório no início de todos os tratamentos 
estética faciais. 

Realize o passo a passo com pelo menos 24 horas de 
antecedência do protocolo específico

Dica: Em peles acneicas ou de fumantes aumente a 
frequência para 4 sessões, sendo realizadas a cada 15 dias.

Frequência

ESTRATÉGIA ULTRADETOX FACIAL

1. Purificação Micelar: Umedeça o algodão com a loção de 

limpeza Acqua Micelar Aminoderme e passe delicadamente 

sobre a região a ser trabalhada, com movimentos de arraste. 

Repita a operação até que o algodão saia completamente 

limpo. Não é necessário enxaguar.

2. Esfoliação Mecanoenzimática: Aplique uma camada 

uniforme e reforçada da Gomagem Enzimática sobre toda 

face e aguarde sem manipulação por 10 minutos. Após este 

tempo, realize movimentos circulares ou deslizamentos 

promovendo rolinhos com os dedos numa pressão mediana 

para retirada por completo de toda a película que se formou.

3. Recomposição Oligomineral: Umedeça o algodão com 

a Água Tonificante Oxyage e aplique na pele depositando. 

Não é necessário remover.

4. Ultradetox In&Out: Aplique uma quantidade suficiente 

do Gel de Colágeno Hidragel e promova movimentos 

suaves, lentos respeitando o fluxo linfático. Ao finalizar a DLM 

facial, se ainda tiver gel, espalhar até a completa permeação 

do produto. 

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.

5. Reposição Nutritiva Dermoepidérmica: Escolha de 

acordo com a necessidade o fluido de colágeno ideal para o 

tratamento, em seguida aplique aproxidamente 5 a 8 gotas 

na região desejada, promovendo dedilhamentos até total 

permeação. Não remova.

Fluido de colágeno 1: Hidratação e Antiidade para peles sensíveis

Fluido de colágeno 2: Hidratação e Antiidade para peles oleosas

Fluido de colágeno 3: Hidratação e Antiidade para peles 

normais a mistas

Fluido de colágeno 4: Hidratação e Antiidade para ressecadas

Super dica: Se for necessário mais de 1 fluido de colágeno, faça 

a associação inteligente entre eles. Se desejar, realize ionização 

na polaridade positiva ou microcorrentes.

6. Selagem Probiótica: Aplicar 4 pumps da Máscara Gel 

Selante Tri End Mask em toda a face. Deixar agir por 5 minutos. 

Se necessário espalhe o excedente e não remova o produto. 

7. Fotoproteção Hidro-Offox: Aplique depositando de 

maneira uniforme o Solectiv FPS 30 ou Solectiv FPS 60, de 

acordo com a necessidade da pele.

Uma vez por semana faça a manutenção do efeito Detox em casa, aplique 
uma pequena quantidade da Máscara Oligotouch Detox IN e deixe agir por 
15 minutos, em seguida retire a máscara em formato de película e finalize 
com o tratamento Bel Col  ideal para cada tipo de pele. 
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Antes de iniciar qualquer tratamento corporal realize pelo 
menos 2 sessões do protocolo ULTRADETOX. 

Obs: Aumente a frequência de acordo com a necessidade.

Frequência

ESTRATÉGIA ULTRADETOX CORPORAL

Anotações

1. Preparação Física Natural: 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. Etapa Termoativadora: Aplique uma fina camada do 

gel termogênico StimGel e promova tamborilamento 

e pinçamento até a completa permeação do produto. 

Logo após, borrife o Fluido ativador Ioncorpe e promova 

tamborilamento e/ou pinçamento até completa permeação. 

3. Massage  Argilodetox: Aplique uma fina camada da 

Argila Verde Mask em toda região, promova massagem por 

aproximadamente 5 minutos e envolva a região com filme 

PVC e coloque na manta térmica por mais 15 minutos.

4. Etapa Toxinas Less: Em uma cubeta misture 1 colher 

de sopa rasa de Termosal com 8 colheres de sopa de água 

quente, misture até a diluição total do produto. Em seguida 

aplique diretamente na região desejada ou no corpo todo. 

Super dica: Aplique o sal de bandagem diretamente no 

corpo, sem o auxílio da bandagem, para facilitar a aplicação 

da mistura conte com o auxílio de um borrifador.

5. Detox In&Out: 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. 

6. Selagem Detoxanticelulite: Aplique quantidade suficiente 

do creme anticelulite SlimC na região a ser tratada e promova 

massagem ativadora até completa permeação, ou por 

aproximadamente 10 minutos. Não é necessário remover.


