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Higienização: Higienizar a pele com Sabonete Clean AHA’s, 
após a retirada, aplicar o produto Peeling de Cristal em 
toda a face, realizando fricções medianas com movimentos 
circulares, retirar com gaze seca e em seguida, aplicar o 
Tônico Pré-Peeling em toda a região a ser trabalhada. 

Etapa 1 - Preparação Detox: 

• Espalhe uniformemente sobre toda a região/face 3 pumps 
da Charcoal Mask Detox Hexyl.4R e deixe permanecer por 
15 minutos. Após, reidrate a máscara com água e retire-a 
completamente. 

• Após retirar, umedeça algodões com a Loção Tônica 
Equalizante Hexyl.4R e aplique na região atendida. 
Certifique-se que toda área recebeu o produto e não 
retire. Para completa permeação, exerça movimentos de 
tamborilamento suave. 

Etapa 2 - Peeling: 

• Certifique-se que a região está totalmente seca para evitar 
neutralização dos ácidos e aplique uniformemente quatro 
pumps do Peeling Clareador Químico Hexyl.4R. Deixe agir 
por cinco minutos e não retire.

• Sobre o Peeling Clareador Químico aplique quatro pumps 
do Peeling Clareador Enzimático Hexyl.4R e deixe atuar 
por mais cinco minutos. Não retire nenhum dos Peelings e 
siga para a Etapa Modulação Gênica.

Etapa 3 - Etapa Modulação Gênica e Clareamento Global:

Aplique quatro pumps do Complexo Clareador Hexyl.4R 
sobre a região e realize movimentos ascendentes de 
massagem até total absorção, não retire e oriente a cliente 
deixar agir de 6 a 8 horas após a sessão.

Fotoproteção: Não se esqueça de finalizar o procedimento 
com filtro solar de sua preferência da linha Solectiv.

• Média de 10 sessões, de 2 a 3 vezes por semana.

*Lembre-se que a pele com mancha é delicada e 
necessidade de cuidados especiais, assim como, hidratação 
e nutrição em associação ao protocolo de clareamento.

Frequência

PROTOCOLO DE MODULAÇÃO GÊNICA E CLAREAMENTO 
GLOBAL DA PELE - CHARCOAL EDITION

Home Care

• Sabonete facial Hexyl.4R - 2x ao dia (manhã e noite)
• Fluido clareador Hexyl.4R - 2x ao dia (manhã e noite)
• Protetor solar Solectiv de acordo com a 
preferência, reaplicando a cada 3 horas

Orientação Cosmética

Anotações


