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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. Obs.: Substituir pelo gel Bel Esfoliante se a pele estiver 
sensibilizada ou inflamada.

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. Revitalização cutânea peles mistas e oleosas: Em 
uma cubeta, misture quantidade suficiente do fluido de 
colágeno Bel Col 2 (5 a 8 gotas) com quantidade suficiente 
do hidratante Hialuderme (2 pump’s) e aplique na região 
desejada promovendo dedilhamentos até total permeação. 
Não remova.

6. Revitalização cutânea para peles normais e secas: 
Em uma cubeta, misture quantidade suficiente do fluido de 
vitamina C Bio C (5 a 8 gotas) com quantidade suficiente 
do hidratante Hialuderme (2 pump’s) e aplique na região 
desejada promovendo dedilhamentos até total permeação. 
Não remova.

7. Máscara: 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! 

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

PROTOCOLO PEELING PARA REVITALIZAÇÃO DE PELE 

Home Care

• Sessões avulsas e home care de acordo 
com a necessidade da pele.

Orientação Cosmética

Anotações

Não se expor ao sol, nem a água do mar ou piscina (durante o 
tratamento). Não recomendado realizar a depilação do local com 
cera quente (durante o tratamento). Não utilizar desodorantes 
ou produtos que contenham álcool (durante o tratamento). Não 
realizar o protocolo em clientes que façam uso de Roacutan, 
hidroquinona ou outros sensibilizantes.
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