
PROTOCOLO
LIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELE

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA

Beta Glucan|Abyssine 
Extrato de Lavanda

ANOTAÇÕES

APLICAÇÃO HOME CARE

GLICO ACTIVE VITAMIN C20
CONCENTRATED

SERUM
DEFENSE

SUNBLOCK 
FILTRO SOLAR



BETA GLUCAN SOOTHING MASK4
IDEAL PARA:
Máscara calmante e anti-in�amatória;
Rica em ativos que regeneram a superfície da pele;
Estimula a produção de beta endor�na; 
Promove restituição dos lípidos; 
Ação anti-stress e anti-in�amatória.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Beta Glucan | Abyssine | Extrato de Lavanda

MODO DE USO: Aplicar em toda face, 
após a limpeza de pele e/ou procedimentos 
estéticos que deixaram a pele sensibilizada. 
Deixar agir por 15 a 20 minutos. Remover 
com algodão umedecido em água.

444 HIGIENIZAÇÃO COM MANDELIC ACID SCRUB1
IDEAL PARA:
Remove as células mortas da pele;
Revitaliza e esfolia;
Limpeza profunda;
Desobstrui os poros;
Ilumina e melhora a aparência da pele.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Ácido Mandélico 
Semente de Damasco  
Extrato de Cacau 
Casca de Arroz

MODO DE USO: Aplicar uma camada do produto em toda face, podendo incluir a região do pescoço e colo. Massagear 
suavemente com movimentos circulares durante 5 minutos. Retirar com algodão umedecido em água.

IDEAL PARA:
Ajuda a prevenir o surgimento de cravos e espinhas;
Remove as células mortas do rosto;
Ajuda a controlar a oleosidade excessiva do rosto;
Suaviza e uniformiza a pele;
Previne as rugas e linhas de expressão.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Extrato de Tília 
Camomila 
Aloe Vera
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MODO DE USO: Aplicar sobre o rosto, colo e pescoço após a limpeza da pele, esfoliação 
e procedimentos estéticos em movimentos de tamponamento.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Óleo Essencial de Melaleuca 
Arnica 
Carbonato de Sódio
Camomila

ARNICA EMOLIENT CREAM

IDEAL PARA:
Promove emoliencia facilitando a estração dos comedões 
no procedimento de limpeza de pele;
Possui ação anti-in�amatória, restaura a barreira cutânea da pele;
Atua na saponi�cação do sebo, não provocando dilatação dos poros;
Concentrado em pH equilibrado;
Hidrata e relipida a pele. 
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MODO DE USO: Aplicar o produto nas regiões suscetíveis ao aparecimento de comedões (principalmente na zona T) em movimentos  
circulares. Deixar agir por 10 min no vaporizador com água ou 5 min no vapor de ozônio. Após a extração dos comedões, realizar a  
higienização da pele com algodão embebido em Aloe Vera Toning Lotion em movimentos de arrastamento.

SUNBLOCK FILTRO SOLAR

IDEAL PARA:
Anti-idade | Protege o DNA celular;
Hipoalergênico | Ação hidratante
Resistente à àgua.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
PFS/UVB 55 | UVA/PPD 20
Vitamina C | Extrato de Chá Verde | PCA-Na

MODO DE USO: Aplicar sobre a pele espalhando uniformemente. 
Reaplicar o produto a cada 3h para manter a sua efetividade.

ALOE VERA TONING LOTION

SERUM FACIAL - DEFENSE 5
IDEAL PARA:
Hidratação intensiva; Combate os radicais livres por 
sua ação antioxidante; Prevenção do envelhecimento;
Ilumina, melhora a textura da pele;
Toque sedoso, ideal para todo tipo de pele.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Carcinina  | Rutina | Aquaporine

MODO DE USO: Aplicar sobre a área a ser 
tratada em movimentos circulares. Não retirar.
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