
HIGIENIZAÇÃO QUÍMICA: Com a pele previamente higienizada. Aplicar Neoderm Complex Sabonete Glico-Ativo, 
deixando agir de 1 a 3 minutos. A seguir com ajuda de uma gaze, realizar movimentos rotatórios. Remover com 
água.

HIDRODERMAOBRASÃO E HIDRODERMOINFUSÃO:  Aplicar peeling de água para promover um afinamento da 
capa córnea associado a dermoinfusão da água em toda face até provocar hiperemia. 

Dica: Essa etapa poderá ser substituída pela aplicação do Peeling Tri-ativo, fazendo movimentos de fricção, 
retirar com auxílio de algodão e gaze.

REEQUILIBRIO | DETOX: Sobre a pele borrife Hidradefense Solution Bruma Hidratante. Deixe secar até total 
absorção. 

HIDRATAÇÃO PROFUNDA: Aplicar Máscara de Safira em toda face, pescoço e colo, deixe agir por 20 min . Retire 
com auxílio de algodão e gaze. 

PREENCHIMENTO: Com movimentos de deslizamento, aplicar o Reti Impact Tri-Filler, aguardar completa 
permeação do produto, não remover.

MASSAGEM ATIVADORA: Aplique o Creme de Massagem Hyalucream com manobras ativadoras de 
deslizamento, rolamento, amassamento, fricção, e pinçamentos com uso das Pedras quentes.

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. 

Dica: Face - 2 a 3 pumps por aplicação. Face, pescoço e colo - 4 a 5 pumps por aplicação.

FOTOPROTEÇÃO: Aplique Filtro Solar Adcos de acordo ao biótipo e fototipo da pele.

PROTOCOLO

HYALU MASSAGE
PROGRAMA SKINBOOSTER: HYALURONIC DELIVERY POWER
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Com a pele previamente higienizada.

Dica: Utilize Led Azul (promove intensa hidratação da pele). Aplicar de acordo com descrição do fabricante. 

RENOVAÇÃO ATIVA: Inicie a aplicação da Salix Mask com auxílio de uma espátula, de baixo para cima promovendo 
um maior efeito lifting. Aguardar 25 a 30 minutos para secagem completa e remover a película formada 
tracionando de cima para baixo. Após a retirada da Máscara remova os resíduos com a Loção Tonica Suavizante 
Sensi Solution.

REEQUILÍBRIO: Sobre a pele borrife Hidradefense Solution Bruma Hidratante. Deixe secar até total absorção. 

DERMODESCONTRÁTIL: Deitar e acoplar a Máscara Syn-Ake® sobre a pele e deixando agir por 20 minutos. 
Remover e massagear o excedente até completa absorção.

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

MASSAGEM ATIVADORA: Aplique o Creme de Massagem Hyalucream com manobras ativadoras de 
deslizamento, rolamento, amassamento, fricção, e pinçamentos com uso das Pedras quentes.

Dica: Após a massagem ativadora aplicar:
1º LED ÂMBAR – para síntese de colágeno, elasticidade das fibras, iluminação 
tecidual

FINALIZAÇÃO: aplique Filtro Solar Ultra FPS 55 Gel Creme ou de acordo com o biotipo cutâneo.

PROTOCOLO

HYALU MASSAGE
PROGRAMA SKINBOOSTER: HIALURONIC FULL SKIN
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