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6 sessões – 2 x por semana

Frequência

HIDRATAÇÃO DE IMPACTO PARA PELES 
NORMAIS E SECAS

Anotações

1. Higienização: 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. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade do 
esfoliante em gel Bel Esfoliante em toda a região a ser 
tratada e friccione com movimentos circulares até total 
secagem do gel. Remova sementes de apricot com auxílio 

de gaze seca.

3. Tonificação: Umedeça o algodão com a loção tônica 
hidratante Hidratonic e aplique na pele depositando. Não é 

necessário remover. 

4. 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.

5. Hidratação intensa: Misture 5 gotas do fluido de colágeno 
Bel Col 3 com 2 pump’s do fluido de ácido hialurônico 
Hialuderme na região e promova dedilhamentos até total 
permeação. Não remova.

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

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

 Higienizar a pele com Acqua Micelar Aminoderme ou Hidraclean 2x ao dia 

 Tonificar com loção tônica hidratante Hidratonic 2x ao dia 

 Aplicar o hidratante Aminoderme Day Cream pela manhã

 Aplicar o hidratante Aminoderme Night Cream pela noite 

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