
Hidra Mais - Água Micelar – Umedeça algodões e higienize a área que irá ser tratada. 
Retire a maquiagem e excesso de poluição da pele.
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Aplique o Sensitive Control - Sabonete Líquido e realize movimentos circulares. Remova 
o produto com água ou algodões umedecidos.
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Umedeça algodões com a Sensitive Control - Loção Tônica  e aplique em toda a face 
para regular o pH da pele. Não retirar o produto.
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4

Demaquilante

Higienização

Tonificação

Técnica com Pedras Frias

Aplique uma camada uniforme da Máscara Cristal Orquídea sobre a pele, deixe agir por 
15 a 20 minutos e retire com algodão umedecido.
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Tratamento

Protect Sun Fps 50 BB Cream - Aplique uma camada uniforme de protetor, o suficiente 
para proteger toda a área tratada. Reaplicar conforme a indicação do produto.

6

Finalização

PROTOCOLO FACIAL

MASSAGEM COM
PEDRAS FRIAS

Os efeitos vasoconstritores causados pelas pedras frias associados aos efeitos promovidos pela Drena-
gem Linfática, nos permitem tratar especialmente das peles sensíveis e delicadas. Indicada principal-
mente para peles eritematosas, tipo rosácea, dermatites, pós-peeling, inflamações acneicas entre outras. 



PRODUTOS:

1 - Descer com as pedras 1 de cada lado, pelo músculo Esternocleidonastóideo em movimentos de aspirais, 
chegando aos linfonodos Claviculares promover leve pressão. 4X

2 - Deslizar 1 pedra de cada lado simultaneamente da metade do músculo mentoniano inferior até os pré-auricu-
lares em movimentos de aspirais, promover leve pressão nos linfonodos. 4x. Descer até o Clavicular somente 1x.

3 - Descer com as 2 pedras paralelas dos lábios inferiores até embaixo do “queixo” por 4x. Na última, vá até os 
gânglios pré-aurriculares, exerce pressão e desça até os claviculares.

4 - Com 1 pedra de cada lado, em movimentos aspirais, sair do canto da boca até os pré-auriculares por 4x.

5 - Da mesma forma proceda do canto do nariz também por 4x e na última, desça até o submandibular e poste-
riormente até os claviculares.

6 - Saia do canto externo dos olhos até os submandibulares por 4x e na última, desça até os claviculares.

7 - Proceda por 4x movimentos em aspirais nas pálpebras inferiores até os Temporais e mais 4x nas pálpebras 
superiores também em direção aos Temporais e posteriormente desça 1x até os auriculares, submandibulares e 
Claviculares consequentemente.

8 - Saindo com 1 pedra de cada lado da metade do músculo Frontal, vá em direção aos Temporais em movimen-
tos de aspirais por 4X, e na última desça até os auriculares, submandibulares e claviculares consequentemente.

Sequência de movimentos
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