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TEMPO 

FREQUÊNCIA 

NÚMERO DE 
 
 
SESSÕES
INDICADAS 

INDICAÇÃO 

7 EM 7 
DIAS

60 MINUTOS

2 á 4 SESSÕES 

PELES 
SECAS, NORMAIS, 
OLEOSAS E MISTAS

1.  Higienização e Preparo da Pele: Aplique sobre a pele seca uma pequena quan�dade do 
Mul� Ac�on Cristal Exfol e promova movimentos suaves e circulares por aproximadamente 1 
minuto, em seguida aplique o Mul� Ac�on Gel Homeosta�c e massageie 
suavemente toda a região a ser tratada. Remova com algodão e gaze
umedecidos com água.            

 2.  Emoliência: Umedeça discos de algodão ou máscara de TNT com a 
Mul� Ac�on Loção Emoliente  e coloque em compressa sobre a região 
a ser tratada. Deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos e em 
seguida inicie a remoção dos comedões e pústulas de acordo com a técnica, 
caso seja necessário u�lize fonte de calor. Não é necessário remover.

3.  Equilíbrio Cutâneo: Umedeça discos de algodão com a Loção Homeosta�c Mul� Ac�on e 
deposite suavemente sobre toda região de tratamento. Pode ser aplicado diretamente na 
pele. Não é necessário enxaguar.

4.  Hidratação e Restauração: Aplique uma fina camada da Mul� Ac�on Máscara Homeosta�c 
e deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Se necessário, remova o excesso.

5. Fotoproteção: Aplique o fotoprotetor solar mais adequado a necessidade da pele.
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MULTI ACTION ADVANCED
1.  Higienização: Umedeça discos de algodão com a Água Micelar Skin Drink e passe 
suavemente sobre a pele para remoção de sujidades e maquiagem.      

 2.  Preparo da Pele: Com a pele seca, aplique uma pequena quan�dade do Mul� Ac�on 
Cristal Exfol e promova movimentos suaves e circulares por aproximadamente 1 minuto, 
em seguida aplique o Mul� Ac�on Gel Homeosta�c e 
massageie suavemente toda a região a ser tratada. Remova 
com algodão e gaze umedecidos com água.

3.  Peeling Químico: Aplique sobre a pele de 5 a 10 gotas do 
Mul� Ac�on Fluido AHA's Exfol e espalhe uniformemente. 
Deixei agir por aproximadamente 10 minutos. Se necessário, remova com algodão 
umedecido em água.

4.  Peeling Enzimá�co: Em uma cubeta misture aproximadamente 5,0g do Mul� Ac�on
 Enzyma�c Exfol com aproximadamente 6,0 ml do Mul� Ac�on Enzyma�c Fluid até total 
homogeneização e em seguida aplique sobre a pele e deixe agir entre 5 a 10 minutos. 
Massageie por alguns minutos e em seguida, remova com algodão umedecido em água.

Dica: Realize a técnica de espatulação.

5. Emoliência:  Aplique nas regiões de maior necessidade uma fina camada do Creme 
Emoliente Mul� Ac�on e, em seguida faça a oclusão com discos de algodão ou máscara 
de TNT umedecidos com a Loção Emoliente Mul� Ac�on. Deixe agir por aproximadamente 
10 a 15 minutos e em seguida inicie a remoção dos comedões e pústulas de acordo com a 
técnica, caso seja necessário u�lize fonte de calor.

6. Equilíbrio Cutâneo: Umedeça discos de algodão com a Mul� Ac�on Loção Homeosta�c  
e deposite suavemente sobre toda região de tratamento. Pode ser aplicado diretamente 
na pele. Não é necessário enxaguar.

7. Reparação Cutânea para Peles Comedogênicas e com Acne:  Aplique de 5 a 10 gotas 
do Mul� Ac�on Solução Pós Extração sobre a região onde foi realizada a extração dos 
comedões e pústulas. Não é necessário remover.

8. Reparação Cutânea para Peles Desidratadas:  Aplique quan�dade suficiente do Creme 
de massagem Homeosta�c Mul� Ac�on e promova manobras da massagem mais adequada 
até total permeação. Não é necessário remover.

9. Hidratação e Restauração: Aplique uma fina camada da Mul� Ac�on Máscara 
Homeosta�c e deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Se necessário, remova
o excesso.

10. Fotoproteção:  Aplique o fotoprotetor solar mais adequado a necessidade da pele.
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