
 
 

PROTOCOLO DE LIMPEZA DE PELE 

HIGIENIZAÇÃO/ESFOLIAÇÃO 

 

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

 
 

OU 
 
 
Espalhar suavemente o SABONETE LÍQUIDO PASSION FOR FRUITS 
MARACUJÁ  1000ml nas regiões de face, pescoço e colo. (retirar o produto)

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

FOR FRUITS MARACUJÁ 400g em movimentos suaves, circulares e 
ascendentes. Deixar o produto pausar por 1 minuto e proceder com a 
esfoliação. (retirar o resíduo do produto)
 
 
SUGESTÃO:  
Para peles oleosas fazer um blend com o SABONETE PASSION FOR FRUITS 
MARACUJÁ 1000ml  +  ESFOLIANTE PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ 400g 
e aplicar na face, colo e pescoço em movimentos suaves, circulares e 
ascendentes. Deixar o produto pausar por 1 minuto e proceder com a 
esfoliação. (retirar o resíduo do produto)



 
 

 

EXTRAÇÃO  

4. Opção 01 
Aplique uma camada do AMOLECEDOR DE COMEDÕES CREME 400g 
potencializado com complexo antiseborreico e coloque algodões 
umedecidos em água sobre o produto. Deixar agir de 10 à 20 minutos, 
mesmo dispensando aquecimento, pode-se potencializar através de 
máscara de aquecimento ou vapor. 
 
Opção 02 
Umedecer em abundância os algodões com o AMOLECEDOR DE 
COMEDÕES LÍQUIDO 1000mL, potencializado com complexo antiseborreico 
e aplicar sobre a pele, deixando agir de 10 à 20 minutos, mesmo 
dispensando aquecimento, pode-se potencializar através de máscara de 
aquecimento ou vapor.
 
Opção 03 
Aplicar nas regiões mais acometidas com comedões (nasal e mentual) ou 
em peles masculinas que normalmente são de mais difícil extração, o 
AMOLECEDOR DE COMEDÕES EM CREME 400g e em seguida aplicar 
compressas de algodão embebidas com AMOLECEDOR DE COMEDÕES 
LÍQUIDO 1000ml e deixar agir de 10 a 20 minutos, podendo ser 
potencializado com a máscara térmica ou o vapor de ozônio. 

 
5. Após finalizar a extração aplique a LOÇÃO NORMALIZADORA 500ml ( peles 

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

6. Secar bem a pele e fazer uso do aparelho de Alta Frequência.  

 

 



 
 

 

ACALMAR A PELE 

7. Aplique uma camada generosa da MÁSCARA CALM PEEL 410g 
potencializada com betaglucan e ativos de ação calmante, refrescante, 
descongestionante, dermopurificante, adstringente e tônica. Deixe agir por
20 minutos. Pode-se realizar drenagem linfática neste momento. 
(retirar o resíduo do produto)

 

PROTEGER A PELE 

 

 

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

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DIÁRIA: 

SABONETE PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ 500ml (Pele Normal a Seca) 

SABONETE DE ÁCIDOS ECO FRUITS 120ml  (Pele Oleosa e Mista)

LOÇÃO TÔNICA 120ml (Pele Normal a Seca) 

LOÇÃO NORMALIZADORA 120ml (Pele Oleosa e Mista)

ECO SUN FPS45 60g (Pele Normal a Seca) 

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


