
 
 

PROTOCOLO DE CLAREAMENTO 

 

1. Realizar assepsia das mãos do profissional e do cliente com o fluido 
Higienizador potencializado HIGI SKIN 500 ml com  bioativo ultra-
hidratante e restaurador do tecido com ação antisséptica e cicatrizante. 

 
 
 

2. Retirar a maquiagem com algodão levemente umedecido em água com a 
loção de limpeza ultra profunda LIMP SKIN 500 ml enriquecida com 
colágeno hidrolisado. (retirar o produto)

 

3. Espalhar suavemente o SABONETE DE ÁCIDOS ECO FRUITS 120 ml 
elaborado com extratos botânicos contendo alfa-hidroxi-ácidos naturais 
associados com ácido mandélico e ácido salicílico que promove leve 
descamação epitelial e contribuem para a renovação da epiderme sem 
irritar a pele. Deixar agir de 5 à 10 minutos. (retirar o produto) 

 
 
4. Aplicar uma fina camada do ESFOLIANTE FÍSICO E ENZIMÁTICO PASSION 

FOR FRUITS MARACUJÁ 400 g em movimentos suaves, circulares e 
ascendentes. Deixar o produto pausar por 1 minuto e proceder com a 
esfoliação. (retirar o resíduo do produto)
 
 
SUGESTÃO:  
Pode-se utilizar após o SABONETE DE ÁCIDOS ECO FRUITS 120 ml 
procedimentos como Peeling de Cristal ou Diamante, dando ênfase às 
regiões acometidas por discromias. 

 

 

  



 
 

5. Aplicar a  LOÇÃO NORMALIZADORA 500 ml ( peles oleosas) potencializada 
com ativos que atuam moderando a secreção sebácea com ação 
antisséptica, regeneradora e adstringente ou LOÇÃO TÔNICA 500 ml (peles 
mistas ou peles secas) restabelece o pH fisiológico da pele, acentuando a 
sua renovação natural, com ação calmante e antioxidante. 
 

 
6. Aplicar a MÁSCARA HYDRA MAX 250 g potencializada com ativos ultra-

hidratantes e fonte natural de Vitamina C, para hidratação de peles normais 
à secas, em especial  as desvitalizadas. Deixar repousar por 10 minutos. Sem 
retirar a mesma, aplicar a MÁSCARA DE ARGILA CREME HYDRA POWER  
250 g  com extratos botânicos e com colágeno hidrolisado para hidratação 
de peles mistas à oleosas. Deixar por mais 20 minutos, até secar 
totalmente. Retirar o excesso com ÁGUA THERMAL 1000 ml enriquecida 
com complexo de oligoelementos, oligominerais e colágeno hidrolisado. 
 
 

7. Aplicar uma pequena quantidade do NANOFACE GEL 60 g, nanotecnologia 
ultra-hidratante para peles oleosas e acneicas. Formulado delicadamente 
com extratos botânicos que diminuem a oleosidade e proporcionam toque 
sedoso e aveludado à pele.  
 
OU 
 
NANOFACE GEL CREME 60g  para peles secas e desvitalizadas, com extratos 
botânicos que proporcionam toque sedoso e aveludado à pele. Reposição 
de Aminoácidos essenciais. Fazer tamborilamento até completa absorção.
 
 
 

8. Finalizar com o protetor solar ECO SUN FPS45 120 g (Pele Normal a Seca) 
ou ECO MILK SUN FPS45 120 g (Pele Oleosa e Mista). 
 
 
 
 



 
 

 

MANUTENÇÃO DIÁRIA: 

LIMP SKIN 120 ml 

ESFOLIANTE PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ 105 g 

SABONETE DE ÁCIDOS ECO FRUITS 120 ml 

LOÇÃO TÔNICA 120 ml (Pele Normal a Seca) 

LOÇÃO NORMALIZADORA 120 ml (Pele Oleosa e Mista) 

NANOFACE GEL 60 g (Pele Oleosa e Mista) 

NANOFACE GEL CREME 60 g (Pele Normal a Seca) 

ECO SUN FPS45 60 g 
 
ECO MILK SUN FPS45 60 g (Pele Oleosa)  
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