
 
 

PROTOCOLO DE SPA DOS PÉS 

 

1. Realizar assepsia das mãos do profissional e do cliente com o 

fluido Higienizador potencializado HIGI SKIN 500ml com  bioativo 

ultra- hidratante e restaurador do tecido com ação antisséptica e 

cicatrizante. 

 

 

 

2.  Aplicar uma fina camada do ESFOLIANTE FÍSICO E ENZIMÁTICO 

PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ 400g nas mãos até os 

cotovelos, deixar pausar por 1 minuto e proceder com a 

esfoliação utilizando movimentos suaves, circulares e 

ascendentes até formar grumos e se desprender. (retirar o 

produto com toalha) 

 

 

 

3. Aplicar a em toda a região LOÇÃO TÔNICA 500ml  que 

restabelece o pH fisiológico da pele, acentuando a sua renovação 

natural, com ação calmante e antioxidante. 

 

 

 

 

4. Preparar um escalda pés com água quente, sal grosso (duas 

colheres de sopa) e  SABONETE LIQUIDO PASSION FOR 

FRUITS 1000ml (duas colheres de sopa) e deixar os pés em 

repouso nessa mistura por 15 a 20 minutos. Pode-se usar 

bolinhas de gude no fundo da bacia do escalda pés para 

massagear a região plantar. 

 

 



 
 

 

 

 

 

5.  Fazer um blend de ÁGUA THERMAL 1000ml enriquecida com 

complexo de oligoelementos, oligominerais e colágeno 

hidrolisado  +  CREME ULTRA HIDRATANTE PASSION FOR FRUITS 

MARACUJÁ PARA OS PÉS 250g potencializado com Silicone 

Vegetal e Squaleno Vegetal. Aplicar nos pés e pernas até os 

joelhos. Proceda com manobras de massagem relaxante  e 

reflexologia. 

 

 

6.  Aplicar mais uma camada de CREME ULTRA HIDRATANTE 

PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ PARA OS PÉS 250g, nos pés até 

os joelhos e envolver com Filme Osmótico (Plástico Filme) e 

colocar em bota aluminizada,  deixando agir de 15 à 20 minutos. 

 

 

 

7. Finalizar o procedimento retirando o filme e o excesso do 

produto, se necessário. Pode-se fazer o procedimento de 

pedicure a partir deste passo, se for o caso, ou liberar o cliente. 

 

 

 

MANUTENÇÃO DIÁRIA: 

Aplicar todos os dias o CREME ULTRA HIDRATANTE PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ 

PARA OS PÉS 60g. 


