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ESFOLIAÇÃO QUÍMICA: Com a pele previamente higienizada, aplique Neoderm Complex Sabonete Glico-Ativo. 
Deixe agir por 1 a 3 minutos. Esfoliar levemente com gaze. Remova o com auxílio de algodão umedecido em água. 

HIDRATAR: Sobre a pele borrife Hidradefense Solution Bruma Hidratante. Deixe secar até total absorção. 
Dica: Laser terapêutico Infravermelho - aumenta a permeação de ativos. Aplicar de acordo com descrição do 
fabricante. 

MASSAGEM: Umedecer as mãos com 4 gotas do óleo essencial escolhido (Lavanda o mais indicado), friccionar até 
aquecer permitir por alguns segundos que o cliente inale. Aplicar o Creme de Massagem Hyalucream GF -  
Aplicar a TÉCNICA DE MASSAGEM COM PANTALAS.

DETOX: Preparar a Máscara Pressodinâmica Detox e aplicar sobre a pele até completa secagem da máscara. 
Dica: Após a secagem da máscara fazer movimentos de varredura por cima dela. Remova. 

REGENERAR: Borrife Hidradefense Solution Aqua Pro Bio diretamente sobre a face e espere absorver. Não 
remova. 
Dica: Em seguida utilize Laser Vermelho para aumentar o ATP mitocondrial e Led Âmbar + Laser Infravermelho 
para estimular a organela ribossômica e a síntese de colágeno. Aplicar de acordo com descrição do fabricante. 

ANTIOXIDANTE: Aplique Urban Expert Sérum Vitamina C 20, seguido de uma massagem até completa absorção. 
Não remova.
Dica: Face - 4 a 6 gotas por aplicação. Face, pescoço e colo - 8 gotas por aplicação.
Dica: Pode ser aplicado com: Ionização ou Microcorrentes.

ANTIPOLUIÇÃO: Aplique dois a três pumps de Urban Expert Sérum Reversor em toda face e realize massagem 
até completa absorção. Não remova. Não aplicar na pálpebra móvel. 

FINALIZAÇÃO: Aplique Filtro Solar ADCOS de acordo com o biótipo da pele 
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FINALIDADE: Tratamento facial para recuperação da pele com ação antioxidante, detoxificante, hidratante e 
preenchedora. 

3 sessões | 1 vez por semana
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