
60 MINUTOS

10/2018

TEMPO 

FREQUÊNCIA 
7 EM 7 

NÚMERO DE 
 
 
SESSÕES
INDICADAS 

2 á 4 SESSÕES 

INDICAÇÃO 

PELES 
HIPERPIGMENTADAS

Derma White

Escala de Fitzpatrick  

Classificação Descrição  
I 

Branca 
Pele muito sensível ao sol, queima com facilidade ficando muito 
vermelha e nunca bronzeia. 

II 
Branca 

Pele sensível ao sol, queima com facilidade (fica vermelha) e 
bronzeia pouco. 

III 
Morena clara 

Pele com sensibilidade normal ao sol, a pele bronzeia 
gradualmente mas às vezes fica vermelha. 

IV 
Morena 

moderada 

Pele com sensibilidade normal, queima pouco e bronzeia com 
facilidade. 

V 
Morena 
escura 

Pele pouco sensível, queima raramente, bronzeia bastante. 

VI 
Negra  

A pele não é sensível, nunca queima, pele muito pigmentada. 

 

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. 

2.  Higienização: Aplique uma pequena quan�dade da Espuma Iluminadora e 
massageie com movimentos circulares. Deixe agir por aproximadamente 3 
minutos, em seguida, remova completamente com algodão umedecido em água. 

3. Peeling: Aplique aproximadamente 10 gotas do Resurface Iluminador 
Plus em toda área a ser tratada. Deixe agir por aproximadamente 20 
minutos. Remova completamente com algodão umedecido em água. 

4. Triple White: Aplique somente nas manchas o Block Triple R. Aguarde 
até total permeação. Não remova. 

5. Polilumine: Aplique uma pequena quan�dade do Polumine Plus 
em toda face e promova pinçamentos até total permeação. Não remova. 

6. White Intensific: Aplique uma pequena quan�dade do Sérum Resurface A3 em 
toda área de tratamento. Aguarde até total permeação. Não remova. 

Orientações: 
   Foto�po V e VI: 4 horas

   Foto�po IV e III: 6 horas
   
   Foto�po I e II: 8 horas

  

7. Fotoproteção: Aplique o Photo Lumin em toda face.  

Home Care: 
Primeira Semana: Usar o Resurface A3 ( que vem no Kit profissional) por toda  a 
face
por 7 dias a noite e pele manhã o Lightderme Plus, depois da primeira semana 
usar 1Xpor semana a noite o Resurface A3 ( que vem no Kit profissional) por 
toda  a face

Segunda Semana : 2X semana o Block Triple R localizado nas 
hiperpigmentações e Lightderme Plus pela manha e a noite por toda a face.
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