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RECOVER PAPADA ASSOCIADO 
BY ANDREIA SIQUEIRA

2 vezes por semana - Indique em média 8 sessões (4 semanas de tratamento)

Frequência

>>  Higienize a região com Softclean 

>>  Tonifique com Hidratonic 

>>  Pela manhã aplique o Fluido de Colágeno Bel Col 4

>>  Pela noite aplique o Sérum Concentrado Oxyage 

Home Care

Anotações

1. Higienização: Aplique dois pump’s de Clean AHA's 
Sabonete 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 Mecanoenzimática: Aplique uma camada 

uniforme e reforçada da Gomagem Enzimática sobre toda 

face e aguarde sem manipulação por 10 minutos. Após este 

tempo, realize movimentos circulares ou deslizamentos 

promovendo rolinhos com os dedos numa pressão mediana 

para retirada por completo de toda a película que se formou. 

3. Argiloterapia: Aplique uma fina camada da máscara 
de ArgilaMask Amarela em toda região trabalhada, 
em seguida, oclua a região com filme osmótico 
(Atenção: Cuidado para não pressionar a região). Deixe 
agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 
completamente com algodão umedecido em água.

4. Radiofrequência: Faça a radiofrequência de acordo 
com as orientações do fabricante.

5. Tratamento: Aplique até 50 gotas do conteúdo da 
ampola SOS Flacidez e promova massagem suave até 
total permeação do produto.

6. Fototerapia: Aplique a luz âmbar de acordo com as 
orientações do fabricante

7. Fotoproteção: Para finalizar, aplique, depositando 
de maneira uniforme, o filtro solar da linha Solectiv de 
acordo com a necessidade da pele.

Obs.: Faça o protocolo completo com radiofrequência na 
1ª, 3ª, 5ª e 7ª sessão.

Nas outras (2ª, 4ª, 6ª sessão) faça o processo sem a 
aplicação da radiofrequência. 

É necessário uma pausa de 15 dias entre uma sessão e 
outra de radiofrequência


