LIPO REDUX TERMO DETOX
Tratamento detoxificante que ajuda a reduzir
acúmulo de líquidos, promove ação
antioxidante e hidratante, promove efeito
lipolítico melhorando o aspecto da celulite e
da gordura localizada.

Para quem indicar?
Indicado para Clientes
que procuram
resultados rápidos com atuação em gordura
localizada e celulite.
Quantas sessões?
Realizar o protocolo 1 ou 2 vezes por
semana. 5 a 10 sessões.

LIPO REDUX TERMO DETOX
1ºDIA
LIPO REDUX GEL ESFOLIANTE CORPORAL
ERVA DOCE 500G
Aplicar sobre a região a ser tratada com
movimentos circulares . Remover o excesso
com gaze ou toalha.

LIPO REDUX FLUIDO POTENCIALIZADOR
FIRMESTRIL 250ML
Borrifar na região a ser tratada e espalhar até
completa permeação. Não remover.

LIPO REDUX FLUIDO POTENCIALIZADOR
LIPOSHOCK 250ML
Borrifar na região a ser tratada e espalhar até
completa permeação. Não remover.

LIPO REDUX TERMO DETOX
1ºDIA
LIPO REDUX CREME PARA DRENAGEM LINFÁTICA 1KG
Realizar estimulação dos linfonodos principais e
drenagem linfática manual. Se preferir, utilizar o Lipo
Redux Ultradeslizante. Não remover

LIPO REDUX MÁSCARA CORPORAL OCLUSIVA
500G

Aplicar uma camada do produto sobre a
região tratada após 15 minutos. Remover
com gaze umedecida em água.

LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE EFERVESCENTE
250ML

Aplicar na região a ser tratada. Não remover

LIPO REDUX TERMO DETOX
2ºDIA
LIPO REDUX GEL CONDUTOR DE ELETROTERAPIA 1KG
Aplicar uma camada sobre a pele e realizar a técnica
de ultrassom, seguindo os parâmetros e modo de
uso do aparelho. Remover o excesso e espalhar o
resíduo até completa absorção. Não é necessário
remover.

LIPO REDUX TERMOGEL 1KG
Aplicar uma pequena quantidade na região a
ser tratada, aguarde total permeação. Não
remover.

LIPO REDUX FLUIDO POTENCIALIZADOR FIRMESTRIL 250ML
Borrifar na região a ser tratada e espalhar até completa
permeação. Não remover.

LIPO REDUX TERMO DETOX
2ºDIA
LIPOREDUX FLUIDO POTENCIALIZADOR LIPOSHOCK
250ML
Borrifar na região a ser tratada e espalhar até
completa permeação. Não remover.

LIPO REDUX CREME REDUTOR COM CAFEINA
1 KG
Promover massagem redutora na região
abdominal por 15 minutos. Não é necessário
remover.

LIPOREDUX CRYOGEL 1KG
Aplicar uma camada grossa do produto sobre a região a ser
tratada e deixar agir por 10 minutos. Em seguida, remover o
excesso com uma espátula.

LIPO REDUX TERMO DETOX
2º DIA
LIPO REDUX BODY SLIM MOUSSE EFERVESCENTE
250ML

Aplicar na região a ser tratada. Não remover

O protocolo deve ser realizado 2 vezes por semana de 5 a 10 sessões.
O uso de crioterapia e termoterapia na mesma sessão fará com que ocorra
maior estímulo na região tratada, ofertando melhor circulação sanguínea e
oxigenação tecidual, além de maior absorção de ativos e
consequentemente, a quebra de moléculas de gordura, facilitando a
queima calórica.
A indicação home care é indispensável para o tratamento.

TRATAMENTO HOME CARE
LIPO REDUX FIRMAX FIRMADOR CORPORAL COM DMAE
150G

Promove ação firmadora atuando na flacidez.
Ideal para ser aplicado em interno de coxa, braços, colo,
glúteos, abdômen de pós-parto, pós-lipoaspiração ou
qualquer região flácida.
Estimulante do colágeno e da elastina, contém DMAE
em nanotecnologia, o que garante maior
aproveitamento, permeação e eficácia do ativo
firmador.
Usar 2x ao dia- manhã e noite
Ativos: Nanovetor DMAE, Tens’Up®, Hydroxyprolisilane
CN®, Vexel®, Ácido Hialurônico, D-Pantenol.

TRATAMENTO HOME CARE
LIPO REDUX REDUFORM GEL REDUTOR DE ABDÔMEN
150G
Gel redutor da gordura localizada no abdômen.
Promove redução do tecido gorduroso, remodelando a
silhueta. Atua sobre as gordurinhas mais resistentes.
Promove efeito termoterápico deixando a pele levemente
hiperêmica (avermelhada) e aquecida durante alguns
minutos após a aplicação na pele.
Usar 2x ao dia-manhã e noite

Ativos: Intenslim®, Xantalgosil®, Centella Asiatica Stems,
Rhodofiltrat Palmaria.

TRATAMENTO HOME CARE
LIPO REDUX CELL DYS GEL CREME REDUTOR INTENSIVO
ANTICELULITE 150G
Possui fórmula exclusiva com o ativo tecnológico
Actiporine 8G, mecanismo de ação inovadora que previne
e corrige a aparência da celulite em todos os níveis, ao
mesmo tempo em que impede a estocagem de novos
adipócitos. Promove efeito lifting à pele, reduzindo o
aspecto “casca de laranja”, melhorando a firmeza e
hidratação. Eficaz mesmo na gordura mais resistente.
Possui
ativos
termogênicos,
provocando
leve
aquecimento que podem causar vermelhidão na pele.
Usar 2x ao dia-manhã e noite

Ativos: Actiporine 8G, Nanovetor Slim, Centella Stems.

RESULTADOS EM 2 SESSÕES
ANTES

DEPOIS

