
Aplique o Complex - Sabonete Iluminador e realize movimentos circulares. Remova o 
produto com água ou algodões umedecidos. 
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Aplique o Deep Clean - Esfoliante Facial e realize movimentos circulares ou retilíneos. 
Retire com algodão umedecido. 
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Ligar o equipamento de microcorrentes, ajustar a dosimetria indicada para flacidez. 
(Dica: Melhores estudos mostram que para a produção de colágeno a dosimetria será de 
80 microampères)
Encaixe os dois cotonetes nos bastonetes do equipamento, umedeça em água e deslize 
com movimentos de vai e vem na área trabalhada.
Tempo: 30 a 40 minutos
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Pulverize a Complex - Bruma Iluminadora em toda a face para regular o pH da pele. Não 
retirar o produto. 
Precauções: Durante a aplicação feche os olhos, mantenha a distância de 15 a 20 cm. 
Não inalar o produto. 
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Higienização

Esfoliação

Eletroterapia

Tonificação

Aplique o Lift Solution – Sérum Nano Dmae +HA , espalhe em toda área tratada com 
movimentos ascendentes e superficiais até sua absorção. Não retirar. 
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Tratamento

PROTOCOLO FACIAL

LIFT SOLUTION
ASSOSSIADO A
MICROCORRENTES



PRODUTOS:

O protocolo Lift Solution irá promover o aumento da oxigenação do tecido, circulação local e regeneração 
celular. 
Com a combinação de ativos e eletroterapia irá trabalhar na síntese de colágeno e elastina, promovendo 
clareando da pele tonificação do tecido e combate a flacidez.

Curiosidade: A Microcorrentes ou Mens (Micro Electro Neuro Simulation) atua diretamente no organismo pela 
bioestimulação, ou seja, sua energia é compatível com o campo eletromagnético do nosso corpo. Se comunica 
diretamente com nossas células, aumentando o ATP local.

Indicação de Home Care: Complex – Sabonete Iluminador, Complex – Bruma Iluminadora
Lift Solution – Sérum Nano Dmae +HÁ, Protect Sun Colors FPS 50 ou Protect Sun Colors 
Adapt Base Stick FPS90

Aplique uma camada uniforme de Protect Sun Colors suficiente para proteger toda a 
área tratada. Reaplicar conforme a indicação do produto.
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Finalização
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