
PROTOCOLO

MELASMA
B-WHITE + RESORCINOL

POTENTE aÇÃO CLAREADORA

ANOTAÇÕES

APLICAÇÃO HOME CARE

VITAMIN C20SALICYLIC SOAP SALICILIC 
ACID SERUM

SUNBLOCK 
FILTRO SOLAR



MÁSCARA DIAMOND PLUS 

IDEAL PARA:
Efeito peeling;
Remove células mortas;
Anti-idade;
Anti-celulite;
Melhora a luminosidade da pele.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Nano Partículas de Diamantes
Carcinina
Phylderem Hemeostatine

OBS:  Para potencializar o efeito da Máscara de 
Diamante pode ser associado a luz de led azul.

MODO DE USO: Aplicar uma quantidade uniforme massageando e deixar agir por 20 minutos. 
Retirar com algodão umedecido em água.

TÔNICO ALOE VERA PARA EQUILIBRAR O pH 

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

MODO DE USO: Aplicar sobre a área a ser tratada  em movimento de tamponamento 
após a limpeza da pele, esfoliação  ou procedimentos estéticos.  Não remover.

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.

SALICYLIC ACID SERUM

IDEAL PARA:
Uniformiza o tom da pele;
Reduz rugas e opacidade dos tecidos;
Devolve radiância e vigor da pele; 
Pode ser usado na face, colo, mãos, virilhas e axilas;
E�cácia clinicamente comprovada a partir da quarta 
semana de uso.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Ácido Salicílico 
B-White 
Phe-Resorcinol
Dmmcp 

MODO DE USO: Aplicar sobre a área a tratar ( somente sobre as manchas)2 vezes ao dia. Aplicar �ltro solar após a secagem do 
produto. Não se expor ao sol durante o tratamento cosmético e aplicar �ltro solar regularmente a cada 3 horas, para prevenção de 
queimaduras e escurecimento da pele. APÓS ABERTO CONSUMIR EM ATÉ 90 DIAS.

 HIGIENIZAÇÃO COM SABONETE SALICYLIC SOAP

IDEAL PARA:
Remoção e despigmento de manchas e sardas;
Possui vitamina C que ajuda na 
despigmentação e clareamento da pele;
Limpa, hidrata e renova;
Controla a oleosidade da pele;
Uso para todos os  tipos de pele.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Ácido Salicílico 
Extrato de Framboesa 
B-White

MODO DE USO: Aplicar sobre a pele seca, massageando por 1 min, duas vezes ao dia 
(manhã e à noite) ou conforme orientação médica. Retirar com algodão umedecido em água.

VITAMIN C20 - CONCENTRATED

IDEAL PARA:
Melhora �rmeza da pele;
Estimula o colágeno reduzindo as rugas;
Uniformiza o tom da pele;
Corrige e previne os sinais de envelhecimento;
Ameniza os danos causados pelos radicais livres.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Vitamina C Pura | Ácido Ferúlico | Phloretim 
Extrato de Gingko Biloba | Pró- Vitamina B5
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MODO DE USO: Aplicar 5 gotas sobre a pele 
limpa e seca antes do hidratante ou �ltro solar, 
espalhando até a completa absorção. Evitar o 
contorno dos olhos. 


