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1. Higienização: Aplique quantidade suficiente de Clean 
AHA's Loção 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. 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.

3. Preparo Pré-Peeling: Umedeça um algodão seco com 
loção Tônico Pré-Peeling e aplique em toda a região a ser 
tratada com movimentos de arraste. Não é necessário remover.

4. Peeling Químico: Aplique sobre a pele uma fina camada 
do fluido Coquetel de Ácidos e deixe agir de 3 a 5 minutos, 
respeitando a sensibilidade da pele.  Remova completamente 
com algodão umedecido em água. 

5. Inove Cell Peeling: De acordo com estado e tipo cutâneo, 
determine qual melhor opção dos ácidos para atender a 
necessidade do cliente. Apenas uma opção abaixo deve ser 
escolhida e aplicada por sessão:

Peeling Clareador: Belmend;

Peeling Profundo: Glicoamino;

Peeling Antioleosidade: Glicosalicilico;

Peeling Revitalizante: Glucoenzyme.

A forma de aplicação de todos os ácidos da Linha Inove Cell 
Peeling Bel Col acima é a seguinte: 

Aplique uma camada do fluido “Opção escolhida por sessão” 
(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. 

6. Proteção solar: Aplique depositando de maneira uniforme 
o Solectiv FPS 30 Fluído. 

PROTOCOLO INOVE CELL ULTRAPEELING
FACE E CORPO

Anotações

A cada 15 dias de acordo com a necessidade do cliente. 

Frequência

Inicio imediato após a sessão profissional:
>>  Loção de limpeza Hidraclean;
>>  Protetor solar Solectiv FPS30 Fluído.

Iniciar o uso após 1 semana da sessão profissional:
>>  Loção tônica Hidratonic;
>>  Fluídos de Colágeno de acordo com o tipo de pele.
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