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PROTOCOLO

1. Higienização: Aplique uma pequena quantidade de Sa-
bonete Clean AHA's Sabonete na região a ser tratada rea-
lizando movimentos circulares com fricções medianas por 
aproximadamente 1 minuto. Remova completamente com 
algodão umedecido em água.

2.  Esfoliação Física: Aplique uma porção do esfoliante físico 
Peeling de Cristal com movimentos circulares, promovendo 
fricção. Remova o excesso dos grânulos com auxílio de uma 
gaze seca.

3. Preparo Pré Peeling:  Umedeça o algodão com a loção 
preparatória Tônico Pré-Peeling e aplique com movimentos 
de arraste por toda a região a ser trabalhada. Não remover.

4. Esfoliação Química:  Aplique sobre a área tratada apro-
ximadamente cinco gotas de Belmend. Deixe agir de 5 a 10 
minutos ou conforme tolerância da pele. Remova com algo-
dão umedecido em água.

5. Máscara Oligotouch Pérola Negra: Aplique uma camada 
média da máscara Whitening IN - Pérola Negra por toda face. 
Espere de 5 a 6 minutos e inicie a técnica “Spider Web”: realize 
movimentos de dedilhamento, massageando o tecido sobre 
a máscara durante 6 a 10 minutos, consequentemente reti-
rando completamente a máscara. Caso seja necessário, utilize 
a Acqua Micelar Aminoderme para remover o excesso.

Inicie o tratamento Hexyl 4.R

6. Etapa Peeling: Aplique quatro gotas do Peeling Clarea-
dor sobre as manchas e deixar agir por cinco minutos. Em se-
guida, promover movimentos de tamborilamento até com-
pleta absorção e seguir para a próxima etapa, sem remover 
o produto. Aplicar quatro gotas da Máscara Peeling sobre as 
manchas e deixar agir por cinco minutos. Após este tempo, 
promover tamborilamento até completa absorção e seguir 
para a próxima etapa, sem remover o produto.

7. Etapa Antioxidante: No copinho que acompanha o kit, 
mesclar oito gotas do Fluido Antioxidante com o conteúdo 
de uma Cápsula Antioxidante, homogeneizando até com-
pleta diluição do pó e efervescência da mistura. Aplicar sobre 
as manchas, massageando até completa absorção. Não reti-
rar e seguir para a próxima etapa.

8. Etapa modulação Gênica e Clareamento Global: Apli-
car oito gotas do Complexo Clareador sobre as manchas e 
massagear até completa absorção. Não retirar e orientar que 
o cliente deixe agir por 6 a 8 horas.

9. Proteção solar: Aplique uniformemente o Solectiv FPS 30 
em toda a região.

SISTEMA MULTIDINÂMICO PARA O CLAREAMENTO 
PEEL OFF BLACK

• 10 sessões – 2x por semana

Frequência

• Home Care

 Sabonete Hexyl.4R – Higienizante clareador para o dia e a noite 

 Hidratonic - Tônico para usar após higienizar a pele 

 Tratamento Home: Fluido Clareador Hexyl 4.R para o dia 

       Bio C  fluido de vitamina C para noite

 Não se esqueça de indicar um filtro solar da linha Solectiv

Orientação Cosmética


