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Higienização: Umedeça o algodão com a Acqua Micelar 
Renove C e aplique suavemente por toda a face com 
movimentos de arraste até eliminar todas as impurezas da pele. 
Repita a operação, se necessário. Não é necessário enxaguar, 
apenas aguardar secagem total. 

Renovação celular: Aplique 0,3 g (uma colher medidora 
rasa que acompanha o kit) do Melting Peeling Renove C 
diretamente na pele, dividindo um pouco em cada parte do 
rosto e então promover movimentos, com a ponta dos dedos 
espalhando o produto até sua completa absorção.

Sérum Ativador: Aplique 3 pumps do Sérum Ativador  
Renove C em toda região a ser trabalhada e massageie até 
total permeação. Deixe agir por aproximadamente 10 minutos. 
Não remover.

Máscara (Para peles mistas/ oleosas): Aplique 2 medidas 
da espátula (aprox. 3 g) que acompanha o kit da Máscara 

Depurativa Renove C de maneira uniforme em toda a região 
a ser tratada, deixando uma camada levemente espessa, deixe 
agir por aproximadamente 15 minutos, em seguida, massageie 
suavemente até completa permeação. 

Máscara (Para peles secas): Aplique 2 medidas da espátula 
(aprox. 3 g) que acompanha o kit da Máscara Depurativa 
Renove C de maneira uniforme em toda a região a ser tratada, 
deixando uma camada levemente espessa, em seguida 
acrescente 10 gotas do Sérum Hidratante Renove C. Realize 
movimentos de massagem lifting por aproximadamente 10 
minutos. Se necessário, remova o excesso.

 

Selagem: Aplique uma pequena porção (aprox. 1 g) de Selante 
Gel Creme Renove C por toda área tratada e massageie 
suavemente até completa absorção do produto. 

Finalização: Finalize com o protetor solar Bel Col da preferência 
do (a) cliente e aplique por toda a região trabalhada.

RENOVE C - TRATAMENTO COM AS DIVERSAS 
FORMAS DA VITAMINA C

• 1 x por semana - Mínimo de 3 sessões em 
cabine e máximo de 6 sessões

Frequência

MÓDULO - Preparação da pele

MÓDULO - Ativação de pele MÓDULO - Selagem da pele

Orientação Cosmética

• Home Care

Dia >> Hidratar com o Hialuderme ou com Arquitetus Plus.

            Protetor solar Solectiv PFS 30 ou FPS 60.

Noite >> Higienizar com Acqua Micelar Renove C.

               Aplicar o fluido Bio C ou o creme Renove C.


