
 

 

BLACK PEEL 
Tratamento intensivo para o rejuvenescimento, rugas, manchas, óstios 
dilatados, oleosidade excessiva e cicatrizes atróficas. 

 

  
 

 

AVALIAR 

 

Realize a ficha de avaliação para registrar todas as informações necessárias e evolução do tratamento. 

  

ASSEPSIA 

 

Após lavar as mãos com sabão e água corrente, borrife a Loção Higienizante Spa Peel Therapy em suas 
mãos e nas mãos do cliente, em seguida limpe a região com o auxílio de algodão ou lenço de papel, não é 
necessário enxaguar. 

 

DEMAQUILAR 

 

Se necessário aplique uma pequena quantidade da Emulsão de Limpeza Apple Skin por toda a face, 
pescoço e colo, realize movimentos circulares e com o auxílio de algodão e gaze umedecidos em água 
filtrada remova os resíduos de maquiagem. 

 

HIGIENIZAR 

 

Aplique pequena quantidade do Sabonete Suavizante Apple Skin por toda a região da face, pescoço e 
colo, espalhe o produto e massageie suavemente em movimentos circulares por todas as regiões. Após o 
término limpe com o auxílio de algodão e gaze umedecidos em água filtrada. 

 

TONIFICAR 

 

Borrife diretamente sobre a pele a Loção Tônica Calmante Apple Skin, após realize manobras de 
tamborilamento até a total permeação do produto. Não remover. 

 

POTENCIALIZAR I 

 

Aplique pequena quantidade do Booster Age Free Revival System por toda a região a ser tratada e realize 
manobras de pinçamento e tamborilamento até a total permeação do produto. Não remover. 

 

MASSOFILAXIA 

 

Aplique pequena quantidade do Creme de Massagem Reestruturante Revival System por toda a região a 
ser tratada e realize manobras de massofilaxia facial até a total permeação do produto. Não remover. 

Opcional: Potencialize a permeação do produto com o equipamento de alta-frequência utilizando o eletrodo 
saturador. 
 

MÁSCARA I 
 

Aplique pequena quantidade da Máscara Diamante Rosa Revival System por toda a região a ser tratada. 
Deixe agir por 15 minutos. Remover com o auxílio de algodão e gaze umedecidos em água filtrada. 
 

LASERTERAPIA 

 

Aplique pequena quantidade da Máscara Onix Revival System por toda a região a ser tratada e aplique por 
cima a técnica de Laserterapia. Após o término, remover os resíduos com o auxílio de algodão umedecido 
em água filtrada. 
 
Obs: Seguir as orientações de contraindicações e parâmetros do laser, conforme orientações do fabricante. 

 

POTENCIALIZAR II 
Aplique pequena quantidade do Sérum Ion Up Revival System por toda a região a ser tratada, realize 
movimentos de pinçamento e tamborilamento até sua total permeação. 

 

FINALIZAR 

Aplique pequena quantidade do Sérum Renovação Binômia Power 6C por toda a região da face, pescoço 
e colo, realize movimentos circulares até a total permeação do produto. Não remover. 

 

FOTOPROTEÇÃO 

 

Aplique uma quantidade condizente do Fotoprotetor Diário FPS 30/ UVA 17 Solar Defense por toda a 
face, pescoço e colo. Não remover. 

Após o término orientar a utilização dos produtos Home Care e a importância da reaplicação do 
Fotoprotetor Diário FPS 30/ UVA 17 Solar Defense no mínimo de três vezes ao dia. 

 

  

ETAPA PROCEDIMENTO 



  

LOÇÃO HIGIENIZANTE  
SPA PEEL THERAPY 
 

Extrato de Calêndula e Menta. 

 

EMULSÃO DE LIMPEZA  

APPLE SKIN 

 

Extrato de Maçã, Chá Verde e Óleo de Girassol. 

 

SABONETE SUAVIZANTE  

APPLE SKIN 

 

Maça Verde e Chá Verde. 

 

LOÇÃO CALMANTE  

APPLE SKIN 

 

Alantoína, D-Pantenol, Calmaline, Extrato de Maçã e Chá Verde. 

 

BOOSTER AGE FREE  

REVIVAL SYSTEM 

 

Argisil C – 10%, Nano Retinol, Fucogel, Hydrovance, Colágeno Vegetal 

CREME DE MASSAGEM  
REESTRUTURANTE  

REVIVAL SYSTEM 

 

Ácido Hialurônico de baixo peso molecular vetorizado pelo Silício Orgânico, Vitamina E. 

 

MÁSCARA DIAMANTE ROSA  

REVIVAL SYSTEM 

 

Nanopartículas de Complexo de Aminoácidos, Pantenol, Creatina, Argisil C, Ácido 
Hialurônico, Hydrovance®. 

 

MÁSCARA ONIX  

REVIVAL SYSTEM 

 

Carvão Ativado, Ácido Hialurônico, Nanopartículas de Complexo de Aminoácidos, 
Pantenol, Creatina, Hydrovance®. 

 

SÉRUM ION UP  

REVIVAL SYSTEM 

 

Hidroxiprolina com Silício Orgânico, Nano Aminoácidos, Polissacarídeos de Aveia, 
Colágeno Vegetal. 

 

SÉRUM RENOVAÇÃO BINÔMIA  

POWER 6 C 

 

Tetraisopalmitato de Ascorbila (VC-IP), Superox-C (Extrato de Kakadu), Blend 
Fitocosmético Citrus C, Fucogel ®, Osilifit ®. 

 

FOTOPROTETOR DIÁRIO  
FPS 30/ UVA 17  

SOLAR DEFENSE 

 

D-Pantenol e Vitamina E. 

 

  


