


Protocolo que tem como principal finalidade 
promover efeito regenerador de alto impacto. 
Promove Hidratação e favorece o 
rejuvenescimento, Recupera a pele que 
sofreram alterações climáticas e estimula o 
colágeno e elastina. 

Para quem indicar?
Clientes com pele que sofreram alterações
climáticas, pós peelings e procedimentos
estéticos agressivos.

Quantas sessões?
Realizar o protocolo 1 ou 2 vezes por semana.
5 a 10 sessões

TOTAL REGENER



PROTOCOLO

BIO-CLEANSER GLYCOLIC 10 % 300ML
Aplicar na face, pescoço, colo e dorso das mãos
com movimentos circulares, deixar agir por 3
minutos e remover com gaze umedecida em água.
Secar a pele.

BIO-CLEANSER DEMAQUILANTE GEL MICELAR 120G
Aplicar pequena quantidade no algodão e aplicar na área
dos olhos, lábios e rosto. remover. Secar a pele e aplicar o
LED Azul.

GLYCOLIC MASK 100G
Aplicar na região a ser tratada de maneira uniforme,
deixar agir por 15 minutos e remover com gaze úmida em
água. Secar a pele e aplicar o Laser Infravermelho



BIO-C SERUM 
Ionizar na polaridade (-) negativa.

BIO C 100 % POWDER 30 CAPSULAS + BIO NANO C MASK
Em uma cubeta mistura uma porção de Bio Nano C Mask
com 1 capsula de Bio Nano C Powder 100%. Deixar agir 
por 15 minutos e remover com gaze umedecida em água.

BIO-MASK FOGO 120G
Aplicar uma camada de Bio Mask Fogo e deixar agindo por 10 
minutos.

PROTOCOLO



BIO-C RADIANCE 20%
Aplicar uma fina camada em toda face, pescoço e colo. 
Sugerir como indicação Home Care.

BIO-SUNPROTECT FPS 65 INCOLOR – 120g
Aplicar em toda face de modo uniforme. Não 
remover. 

O protocolo deve ser realizado 1 ou 2 vezes por semana – 5 a 10 sessões. 
A manutenção Home Care é de extrema importância para promover melhores 
resultados e aumentos nos lucros, além de trazer maior segurança ao cliente.

PROTOCOLO



BIO – C CLEANSER 120 ML
SABONETE FACIAL

Sabonete em gel, enriquecido com extrato
de acerola e rico em vitaminas, sais
minerais e oligoelementos. Promove uma
limpeza profunda da pele e ação
antioxidante que favorece todo o
funcionamento celular.

Usar 2 vezes ao dia – manhã e noite

Ativos: Flurix TF Acerola, Sais Minerais,
Oligoelementos, Vitaminas A, B1 e B2.

TRATAMENTO HOME CARE



BIO-C TONER 120ML 
LOÇÃO TÔNICA FACIAL VITAMINADA

Tônico enriquecido com extrato de acerola e
rico em vitaminas, sais minerais e
oligoelementos. Promove uma limpeza
profunda da pele e ação antioxidante.
Protege a pele contra alterações bruscas de
temperatura. Utilizar após o sabonete pela
manhã e noite.

Usar 2 vezes ao dia – manhã e noite

Ativos:  Frulix TF Acerola, G.P.S.

TRATAMENTO HOME CARE



BIO-C RADIANCE 20%
GEL CREME VITAMINA C PURA 30G
1 unidade inclusa no kit

Gel Creme suave com 20% de Vitamina C Pura estabilizada
que garante melhor performance da vitamina C. Forma
moderna e inovadora de estabilidade do ativo, possui
elevada permeação percutânea e é hidrolisado e libera o
ácido ascórbico na junção dermoepidermal. Alto poder
antioxidante e clareador pela sinergia do ácido feúrlico,
vitamina E, C e Tecnologia Radiance Brigth C. Seu alto
percentual de Vitamina C garante resultados rápidos e
surpreendentes.

Usar 1 vez ao dia – Noite
Ativos: Vitamina C Pura 20%, ácido ferúlico, epidermosil, e
vitamina E.

TRATAMENTO HOME CARE



BIO – NANO C 10%
GEL VITAMINA C PURA NANOENCAPSULADA 30G

Um dos recordes de vendas da Bioage, o gel de
clareamento facial, tem ação antioxidante, ideal
para auxiliar clareamento de manchas.
Realiza rejuvenescimento facial, aumenta a
luminosidade e elasticidade da pele deixando a
muito mais uniforme.

Usar 1 vez ao dia - Manhã

Ativos: Nano cápsulas de Vitamina C (10%), 
Epidermosil, Ultraspheres de Retinol, Uréia, 
Frulix TF Acerola.

TRATAMENTO HOME CARE



PPD
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BIO-SUNPROTECT
FPS 65 INCOLOR 45g

Gel Creme Toque Seco

Ativos: Calmaline®,Prodew® Cavalinha 
® Óleo de semente de uva e Vitamina 
E.

Aplicar de 2 em 2 horas 

Ultracalmante

TRATAMENTO HOME CARE



RESULTADOS COM APENAS 1 SESSÃO

Antes Depois



ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS 
E FIQUE POR DENTRO DE TUDO!


