KIT REDUX INTENSIVE I
Protocolo para redução de adiposidade localizada e HLDG

SESSÕES:10

DURAÇÃO: 01H30

FREQUÊNCIA: MÍNIMO DE DUAS VEZES POR SEMANA OU CONFORME AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL

ETAPA

PROCEDIMENTO

Esfoliar

Espalhe uma pequena quantidade do Gel Esfoliante Peel Therapy em toda a região a ser tratada e
realize movimentos circulares promovendo esfoliação. Após, limpe os resíduos com uma toalha úmida
em água.

Vasodilatar

Borrife pequena quantidade do Fluído Hiperemiante Thermo Intensive sobre a região a ser tratada
e deixe. Não remover. Opcional: Borrife pequena quantidade do Fluído Hiperemiante Thermo
Intensive sobre a região a ser tratada, coloque luvas para proteção das mão e realize pinçamentos até
a total permeação do produto. Não remover.

Eletroestética

Espalhe sobre a região a ser tratada o Gel de Contato Potencializador Redux Intensive e aplique o
Ultrassom ou realize pinçamentos. (Opcional aplicar eletroestimulação).

Massofilaxia

Aplique uma quantidade condizente do Creme Anticelulite com Bioex Antilipêmico Redux
Intensive , realize a técnica de massagem modeladora. Não remover. Tempo mínimo da massagem 20
minutos.

Máscara

Em uma cubeta, prepare uma quantidade condizente a região a ser tratada de Argila Verde Spa Argil
Therapy acrescentando água filtrada até formar uma mistura homogenia. Aplique uma fina camada
por toda a região e oclua com filme osmótico, a seguir, envolva na manta térmica por 30 minutos. Após
o tempo de pausa remova os resíduos com o auxílio de uma espátula e toalha umedecida em água.

Finalizar

Finalize aplicando o Fluido Potencializador Crioterápico Cryo Intensive. Não remover.

KIT REDUX INTENSIVE I
- 01 Bolsa Flér
- 01 Gel Esfoliante 500g
- 01 Fluído Hiperemiante 500ml
- 01 Creme Anticelulite Bioex 500g
- 01 Argila Verde 400g
- 01 Gel de Contato Potencializador 1kg
- 01 Potencializador Crioterápico 250ml

PRODUTO

ATIVOS

Gel Esfoliante

Semente de apricot, guaraná, triclosan e ginkgo biloba.

Fluído Hiperemiante

Nicotinato de metila, cafeína, centella asiática, cavalinha, gengibre e castanha-da-índia.

Gel de Contato Potencializador

Trietanolamina (8%), extrato de maçã e chá verde.

Creme Anticelulite

8 Ativos: Natuplex Celutrat® (centella asiática, arnica, alga fucus e hera), gengibre, ginkgo biloba,
castanha-da-índia e cavalinha.

Argila Verde

Rica em ferro, zinco e magnésio.

Fluído Potencializador

Natuplex Celutrat®, lactato de mentila e cafeína pura.

