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4 a 8 sessões – 2x na semana 

Frequência

HIDRATAÇÃO DO INVERNO PARA PELES 
MISTAS E LIPÍDICAS

Anotações

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

necessário remover. 

4. Oxigenação e Hidratação: Aplique sobre a pele 
higienizada uma fina camada da máscara Hialuderme Air 
Mask. Deixe agir por 10 minutos. Em seguida, massageie 
suavemente e remova o excedente.

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

6. Hidratação por oclusão: Em uma cubeta, coloque duas 
medidas do pó Bio Plastic Dermohidratante com uma 
medida de gel de colágeno Hidragel e 1 medida de loção 
tônica Hidratonic e misture até formar uma base homogênea. 
Aplique na região desejada e aguarde 15 minutos. Remover 
completamente com o auxílio de algodão umedecido em água.

Dica: Se desejar, prepare a pele com um lençol de gaze para 
facilitar a remoção da máscara.

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

 Higienizar com Softclean ;  
 Aplicar 2x por dia o creme SlimF.

Home Care


