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1. Higienização: Aplique quantidade suficiente do gel 
de limpeza profunda Clear Plus 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.  Tonificação: Umedeça o algodão com a loção tônica 
secativa Tri-Tonic e aplique na pele depositando. Não é 
necessário remover. 

3. Peeling Químico 1: Aplique uma camada do fluido de 
ácido mandélico Belmend (5 a 8 gotas) na região desejada 
e deixe agir por 5 a 10 minutos, respeitando a sensibilidade 
da pele. Removacompletamente com algodão umedecido 
em água. 

4. Peeling Químico 2: Aplique uma camada do fluido 
Glicosalicilico (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. 

5. Máscara Secativa: Espalhe uma fina camada da máscara 
antiacne e secativa Belmask por toda região de tratamento. 
Deixe agir por 15 a 20 minutos e em seguida remova 
completamente com auxílio de algodão umedecido em água. 

6. Finalização: Aplique quantidade suficiente do fluido 
Tri-acnetrat (5 a 8 gotas) na região desejada promovendo 
dedilhamentos até total permeação. Não remova. Em 
seguiga, aplique quantidade suficiente do fluido Tri-acnesec 
(5 a 8 gotas) na região desejada promovendo dedilhamentos 
até total permeação. Não remova. 

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

PROTOCOLO PEELING QUÍMICO ASSOCIADO 
AO TRATAMENTO INTENSIVO DA ACNE

Anotações

• 6 a 8 sessões – 1 a 2 x por semana 

Frequência

• Home Care

>> Higienizar com o Sabonete Clear Plus 2 vezes ao dia;

>> Tonificar com tônico secativo Tri-Tonic 2 vees ao dia;

>> Aplicar o fluido hidratante Hialuderme 1 vez ao dia;

>> Aplicar o gel de tratamento Tri-Control 2 vezes ao dia;

Obs.: Para casos mais críticos, aplicar pela noite o 

mousse Tri-Def no máximo três vezes por semana;

>> Durante o dia utilize o Solectiv FPS 30 ou o Solectiv 

FPS 60 (de acordo com a necessidade).

Orientação Cosmética


