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PROTOCOLO LIMPEZA DE PELE PÓS-SOL

Pode var iar de acordo com a 
necessidade de cada pele.

Frequência

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 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. Emoliência: Espalhe sobre toda a face discos de algodão 
umedecidos com Emolix Loção Emoliente. Utilize vapor 
de ozônio ou máscara térmica por 5 a 10 minutos.

*Dica para potencializar: Espalhe sobre toda a face uma 
pequena porção do Emolix Creme Emoliente em seguida 
umedeça compressas de algodão com o Emolix Loção e 
coloque sobre a pele promovendo oclusão. Utilize vapor 
de ozônio ou máscara térmica por 5 a 10 minutos. Na 
ausência de fonte de calor deixar agir por 15 minutos e 
iniciar a extração removendo as compressas por partes.

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

5. Normalização: Aplique sobre a pele uma fina camada 
de gel hidratante Hidragel e promova manobras de 
drenagem linfática manual. Remova todo o excesso de 
produto com auxílio de algodões embebidos em água.

6. Hidratação e recuperação do tecido: Aplique sobre 
a região uma fina camada da Máscara Hialuderme Air 
e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, massageie 
suavemente e remova o excedente.

7. Finalização: Aplique quantidade suficiente do fluido 
de ácido hialurônico Hialuderme (sugestão: 2 pump’s) na 
região desejada promovendo manobras de dedilhamento 
até total permeação. Não remova.

8. Proteção solar: Aplique depositando de maneira 
uniforme o Solectiv de acordo com a necessidade da pele.


