TEMPO
60 MINUTOS

CLINICAL PRO
1. Detoxiﬁcação e remoção de poluentes sico-químicos: Umedeça discos de algodão com a
Água Micelar Skin Drink e passe suavemente sobre a pele. Repita a operação até que a pele
esteja totalmente limpa. Não é necessário enxaguar.

FREQUÊNCIA
7 EM 7

DIAS

NÚMERO DE

SESSÕES

INDICADAS
2 á 4 SESSÕES

2. Pré Peeling: Escolha o produto mais adequado a necessidade da pele:
CLEAN SOLUTION AHA’S - 200ML
para todos os pos de pele

CLEAN SOLUTION AHA’S BHA’S - 200ML

para peles oleosas e acneicas

CLEAN SOLUTION PHA’S - 200ML

para todos os pos de pele, inclusive sensíveis e/ou
com disfunções

Em uma cubeta, coloque aproximadamente 2ml
do Cleanser escolhido e com um auxilio de uma
trouxinha de So pad deposite sobre toda a pele
promovendo esfregaço. Remova completamente
com So pad umedecido em água. Seque a pele e
siga para o próximo passo.

3. Remoção de resíduos e homeostase: Aplique uma pequena quan dade do Mul Ac on Gel Homeota c sobre a pele e massageie suavemente. Remova com So pad umedecido em
água. Seque a pele e siga para o próximo passo.
4.Peeling: Escolha o produto mais adequado a necessidade da pele:

INDICAÇÃO

PEELING AHA’S 10.0 - 30ML

para peles hiperpigmentadas, quera nizadas e/ou
com fotoenvelhecimento.

PEELING LHA’S - 30ML

para peles oleosas e acneicas ou com foliculite.

MÁSCARA RENOVADORA - 100GR

para todos os pos de pele fotoenvelhecidas.

PEELING ANTIOXIDANTE - 100GR

PELES
ENVELHECIDAS,
ACNEICAS E
OLEOSAS

para todos os pos de pele, inclusive sensíveis e/ou
com disfunções.

Em uma cubeta, coloque aproximadamente 2,5ml
do peeling escolhido e espalhe sobre a pele de
maneira uniforme. Deixe agir de 10 á 15 minutos
ou de acordo com a tolerância da pele. Após tempo
permanência remova com água corrente em abundância
e em temperatura ambiente.
Em uma cubeta, coloque aproximadamente 5g do
peeling escolhido e espalhe sobre a pele de maneira
uniforme. Deixe agir de 10 á 15 minutos ou de acordo
com a tolerância da pele. Após tempo de permanência
remova com água em abundância e em temperatura
ambiente.

5.Recover Peel: Aplique aproximadamente 20 gotas (1ml) do Clinical Pro - Sérum Recover
em toda a área de tratamento. Massageie com deslizamento suave até total permeação.
6. Fotoproteção: Aplique o Superfusion Vaccine - Healthy Protect Shield.
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