
PROTOCOLO micro 

AÇÃO de renovação facial

Ácido Hialurônico Biovetorizado 
vitamina c pura| carcinina

agulhamento

ANOTAÇÕES

APLICAÇÃO HOME CARE

GLYCEMIDE
LIQUID SOAP

VITAMIN C20 SERUM 
DEFENSE

SUNBLOCK 
FILTRO SOLAR



 HIGIENIZAÇÃO COM SABONETE GLICO ACTIVE

IDEAL PARA:
Limpeza profunda da pele;
Hidrata e ilumina;
Renovação celular;
Antirrugas; Antiacne. 

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Ácido Glicólico | Gluconolactona  
Ácido  Lactobiônico | Pró-Vitamina B5

MODO DE USO: Aplicar sobre a pele seca, massageando por 1 min 
espalhando uniformemente. Retirar com um algodão embebido em água.

ESFOLIANTE DE CRISTAIS - POWERGLOW 

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 �na camada sobre a área a ser 
tratada massagendo suavemente.  Retirar com algodão 
umedecido em água até a completa remoção dos cristais. 

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 o local a ser 
tratado após a limpeza da pele, esfoliação e 
procedimentos estéticos em movimentos de 
tamponamento.

ALOE VERA TONING LOTION

SERUM FACIAL - DEFENSE 

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

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Carcinina  | Rutina | Aquaporine

OBS: Aplicar o protetor solar somente 24h após o término do procedimento.

RADIANCE - ÁREA DOS OLHOS

IDEAL PARA:
Reparação e anti-fadiga; Regenerador de pele;
Estimula a longevidade; 
 Restaura a densidade da pele;
Indicado para peles desvitalizadas.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Ácido Hialurônico Biovetorizado  
Rutinyl Succinate | Silício

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

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

ANESTÉSICO

Aplicar o anestésico na pele  e deixar 
descansar por 30 minutos antes de 
usar o dermaroller.

Após o tempo de pausa, remover completamente o anestésico da 
pele; Passar o rolo em toda face, no sentido horizontal, vertical e na 
diagonal, (15-20 vezes no total) sobre cada região. No rosto, pode 
começar pela testa, depois no queixo e por último, por ser mais 
sensível, passar nas bochechas e área próxima dos olhos; Depois de 
ter passado o roller em toda face, deve-se limpar o rosto novamente, 
com algodão e soro �siológico;

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Vitamina C Pura
Ácido Ferúlico
Phloretim
Extrato de Gingko Biloba
Pró- Vitamina B5

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.

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. 

DERMA ROLLER

MÁSCARA 24K GOLD MASK 

IDEAL PARA:
Hidratação e nutrição intensiva; Contém Ouro quelado, 
que estimula o metabolismo cutâneo; Combate a 
dermoporose, perda de cálcio na pele;  Melhora o viço e 
deixa a pele macia. Intensa ação extra-�rme.

PRINCÍPIOS ATIVOS:
Nano Partículas de Ouro | Peptídeos | Fosfolipídeos 

MODO DE USO: Aplicar camada uniforme, massageando 
para promover hiperemia cutânea deixando agir por 20 
minutos. Para potencializar os efeitos usar um massageador 
facial. Retirar com algodão umedecido em água.
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