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PROGRAMA DE BIOINCREMENTO CUTÂNEO

INDICAÇÃO PROFISSIONAL

Aplique 2 pumps do Gel Micelar de 
Limpeza RenovA em toda a área de 1

tratamento, promovendo movimentos circulares por 
aproximadamente dois minutos. Remova com auxílio 
de algodões umedecidos em água.

Aplique uma pequena quantidade do 
esfoliante físico Peeling de Cristal Bel Col em 2

toda região a ser tratada, em seguida promova fricções 
por aproximadamente três minutos. Remova com o 
auxílio de uma gaze seca com movimentos de arraste. 

Obs.: Neste passo é possível substituir a esfoliação 
física por esfoliação química (ácidos) e /ou mecânica 
(Peeling de cristal, diamante e ultrassônico)

Aplique um pump do Sérum de Retinol 
RenovA na região desejada promovendo 4

movimentos de massagem até total permeação. 
Não remova.

Aplique depositando de maneira uniforme o 
Solectiv FPS 30 ou Solectiv FPS 60, de acordo 6

com a necessidade da pele.

Aplique seis pumps da Máscara Bouncy 
Regeneradora Renova em seguida massageie 5

vigorosamente por 5 minutos e deixe a máscara 
em repouso na pele por mais 5 minutos. Remova o 
excedente com auxílio de algodões umedecidos na 
Bruma Hidratante RenovA.

Borrife quatro vezes a Bruma Hidratante 
RenovA nas mãos ou diretamente no rosto e 3

espalhe até secar. 

FREQUÊNCIA
A aplicação deve ser realizada com um espaça-
mento de 15 dias (2x mês) totalizando três meses 
de tratamento (6 aplicações).

Obs.: Para garantir e manter a efetividade do tratamento, 
indique o programa intensivo com retinol (vitamina A) 
de uso domiciliar.
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INDICAÇÃO PERSONAL CARE

DURANTE OS 90 DIAS DO TRATAMENTO

Para o segundo mês, repita todos os passos substituindo apenas o produto Emulsão-A1 RenovA pelo 
produto Emulsão-A2 RenovA

A partir do terceiro mês, repita todos os passos substituindo apenas o produto Emulsão-A2 Renova pelo produto 
Emulsão-A3 RenovA

Obs.: Este programa de tratamento deve ser repetido uma vez ao ano.

1   Aplique uma porção da Espuma Micelar RenovA em toda a área de tratamento, promovendo movimentos circulares 
por aproximadamente dois minutos. Remova com água.

2   Borrife duas vezes a Bruma Hidratante RenovA nas mãos ou diretamente na face e espalhe até secar. 

3   Aplique um pump do Soft Sérum RenovA na face até a completa permeação. Não remova.

4   Não se esqueça de aplicar o filtro solar da linha Solectiv a sua escolha toda manhã e reaplicar de 3 em 3 horas, 
aproveite a facilidade do Solectiv Powder FPS 30 para o momento da reaplicação durante o dia.

PELA MANHÃ

PELA NOITE

1   Remova a maquiagem e limpe a pele antes de continuar o tratamento, umedeça algodões com a Acqua Micelar 
Aminoderme e passe delicadamente sobre toda face, com movimentos de arraste. Repita a operação até que o algodão 
saia completamente limpo. Não é necessário enxaguar. (ou escolha o higienizante de sua preferência)

2   Borrife duas vezes a Bruma Hidratante RenovA nas mãos ou diretamente na face e espalhe até secar. 

3   Aplique um pump da Emulsão-A1 RenovA na face até a completa permeação. Não remova.

A PARTIR DO TERCEIRO MÊS

SEGUNDO MÊS DO TRATAMENTO

PRIMEIRO MÊS DO TRATAMENTO
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