
 
 

PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA ACNE E OLEOSIDADE 

 

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 a 10 minutos. (retirar o produto) 

 
 
4. Caso não haja quadro de inflamação, ou seja, acne grau 3 e 4, aplicar uma 

fina camada do ESFOLIANTE FÍSICO E ENZIMÁTICO PASSION FOR FRUITS 
MARACUJÁ 400 g em movimentos suaves, circulares e ascendentes, deixar 
pausar por 1 minuto e continuar a esfoliação. (retirar o resíduo do produto)
 
 

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

 

6. Aplicar a LOÇÃO NORMALIZADORA 500ml potencializada com ativos que 
      atuam moderando a secreção sebácea com ação antisséptica, regeneradora e 
      adstringente, com a ação de reequilibrar o pH e controlar a oleosidade.

 



 
 

 

7. Faça um blend com a MÁSCARA DE ARGILA CREME SECATIVA 250 g ultra 
potencializada que reduz a oleosidade, com ação cicatrizante, antisséptica, 
bactericida e revitalizante, junto com a ÁGUA THERMAL 1000 ml 
enriquecida com complexo de oligoelementos, oligominerais e colágeno 
hidrolisado. Deixe agir de 10 à 20 minutos.
 
 

8. Retirar a Máscara Secativa com Água Thermal. 
 
 

9. No caso de peles seborreicas passar para o passo 9 e em peles acneicas 
aplicar a MÁSCARA CALM PEEL 410 g potencializada com betaglucan e 
ativos de ação calmante, refrescante, descongestionante, dermopurificante, 
adstringente e tônica. Realizar uma drenagem linfática, deixando agir de 10 
a 20 minutos. (retirar o resíduo do produto)
 
 
SUGESTÃO:  
Coloque um algodão umedecido com ÁGUA THERMAL 1000 ml sobre os 
olhos enquanto agem as Máscaras para proporcionar maior relaxamento à 
cliente, além de tratar a área. 
 
 

10.  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. Fazer tamborilamento até completa absorção.
 
 
 

11.  Finalizar com o protetor solar ECO MILK SUN FPS45 120 g. 
 
 
 



 
 

 
SUGESTÃO:  
Realizar o tratamento de 2 a 3 vezes por semana, intercalando de 
acordo com a necessidade do cliente, a limpeza de pele a cada 15 
dias ou 1 mês. 

 

 

MANUTENÇÃO DIÁRIA: 

SABONETE PASSION FOR FRUITS MARACUJÁ 500 ml  

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

LOÇÃO NORMALIZADORA 120 ml (Pele Oleosa e Mista) 

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


