PROTOCOLOS
LIMPEZA DE PELE
Um procedimento eficaz para cada
necessidade da pele

MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS

SUPORTE AO PROFISSIONAL
Um canal exclusivo para você

Com o objetivo de reforçar o trabalho do profissional de estética, saúde
e beleza, nós disponibilizamos a você, esse Manual de Protocolos.
Cuidadosamente desenvolvido pelo nosso Departamento Técnico, ele
visa apoiá-lo(a) no momento de manusear nossos produtos em cabine,
sugerindo uma metodologia de aplicação de forma a adquirir resultados
ainda mais surpreendentes dosando adequadamente e com uma
sequência de aplicação cuidadosamente elaborada com base nas mais
diversas tipologias cutâneas.
Esperamos que você explore ao máximo os benefícios desse material
e que sempre que possível, nos dê sua opinião, afinal, nosso
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento trabalha a todo vapor
em busca de inovação e tecnologia para potencializar o seu trabalho.
Conte sempre com o nosso Canal de Atendimento ao Profissional.
Aguardamos você!

Profª Elaine Verissimo
Diretora de P&D dos Laboratórios Árago

Loja Conceito Árago em SP
Ponto de encontro do profissional
Rua Padre Anchieta, 329 - Bairro Jardim
09090-710 - Sto. André/SP
Seg/sex: 9h às 18h / Sáb: 9h às 13h

Importância e Responsabilidade
na realização de uma limpeza de pele em cabine
A limpeza de pele profunda tem como objetivo remover adequadamente as sujidades que podem alterar
a integridade fisiológica da pele e seus anexos. É realizada visando a limpeza através de tensoativos,
esfoliantes e emolientes. A correta avaliação do tipo de pele a ser higienizada é de total importância
para o sucesso do procedimento, pois existem diferenças nos protocolos de acordo com o tipo de pele.
É importante fazer considerações de acordo com o grau de sujidade, idade, sexo, clima e condições de
trabalho.
Com a utilização dos produtos de limpeza (tensoativos), a camada gordurosa cutânea é retirada e
consequentemente também a sua proteção: o manto hidrolipídico (manto ácido). Alterando sua
proteção, alteramos também o seu
pH e o seu reaparecimento varia de pessoa para pessoa, mas como regra geral, quanto mais seca a pele
mais demora seu restabelecimento.
Após os procedimentos de desincrustação e emoliência, a pele alcaliniza tornando-se sensibilizada,
por isso a importância de ser realizada por profissional habilitado, conhecedor e dominador de fatores
importantes como: fisiologia da pele, pH e as consequências de sua alteração, procedimentos de
normalização pós-procedimentos e os tradicionais peelings, estes acidificantes que são procedimentos
muito usuais em cabine e de suma importância.
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Protocolo

LIMPEZA DE PELE COM EASY PAPER
Peles normais, mistas, secas, acneicas e oleosas.
BENEFÍCIOS

Remoção profunda de sujidades da pele.

PROTOCOLO
1. Higienização e Esfoliação: Higienizar a pele com Sabonete Gel BioFruit + Esfoliante de Menta formando um sabonete esfoliante. Aplicar
com massagem suave em toda a pele.

INDICAÇÃO

Todos os tipos de pele.

FREQUÊNCIA

De acordo com a avaliação do profissional esteticista.

2. Emoliência: Aplicar uma camada de Gel Amolecedor de Comedões sobre a testa, nariz e queixo e cobrir com Easy Paper - Papel Térmico Potencializador. Em seguida aplicar máscara térmica ou vapor por 10 minutos.
Uso sem vapor ou máscara térmica, deixar por 15 minutos.
3. Extração: Realizar extração de comedões.
4. Suavização: Enxaguar com água e aplicar Loção Suavizante Calmante.

PRODUTOS USADOS
Sabonete
Gel BioFruit - 500ml
.........................................................................................
Esfoliante
de Menta - 500g
.........................................................................................
Gel
Amolecedor de Comedões - 250g
.........................................................................................
Easy
Paper - Papel Térmico Potencializador - 60 unidades
.........................................................................................
Loção
Suavizante Calmante - 500ml
.........................................................................................
Máscara
Calmante e Cicatrizante Betaglucan - 500g
.........................................................................................
AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador - 1L
.........................................................................................
AquaPele
Ionto Reestruturador - 60ml
.........................................................................................
Máscara
Argila
Verde - 700g
.........................................................................................
Loção
Tônica Normalizadora Refrescante - 500ml
.........................................................................................
AquaPele
Máscara Quinoa e Amaranto - 100g
.........................................................................................
Máscara
Argilosa de Frutas BioFruit - 250g
.........................................................................................
Protetor
Solar Gel-creme FPS 30 Oil free - 120g
.........................................................................................

5. Calmagem: Aplicar sobre a pele, uma generosa camada de Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan e após 5 minutos sobrepôr a máscara
de gaze úmida com AquaPele Fluido de Aminoácidos Restaurador por
mais 10 a 15 minutos.
Finalização pele normal e mista
6. Tonificação: Reaplicar a Loção Suavizante Calmante para potencializar o tratamento.
7. Finalização: Aplicar por toda a face, pescoço e colo, o AquaPele Ionto
Reestruturador e Protetor Solar Gel-creme FPS 30 Oil free.
Finalização pele oleosa e acneica:
6. Máscara: Aplicar uma camada de Máscara Argila Verde diluída na
Loção Tônica Normalizadora Refrescante. Aguardar 15 minutos e remover.
7. Finalização: Utilizar aparelho de alta frequência por 5 minutos. Aplicar
Protetor Solar Gel-creme FPS 30 Oil free.
Finalização pele seca:

MANUTENÇÃO HOME CARE

Dia e Noite
1) Lavar o rosto diariamente com Sabonete Mousse BioFruit.
2) Em seguida aplicar AquaPele Fluido de Aminoácidos Restaurador.
3) Finalizar com o Protetor Solar Gel-Creme ou Gel FPS 30.

6. Máscara: Aplicar uma camada de Máscara Argilosa de Frutas BioFruit.
Aguardar 15 minutos e remover.
7. Finalização: Aplicar AquaPele Ionto Reestruturador e deixar absorver.
Massagear suavemente uma pequena quantidade de AquaPele Máscara
Quinoa e Amaranto e não retirar. Aplicar Protetor Solar Gel FPS 30.

“Para finalização do protocolo de limpeza de pele é necessário respeitar o
tipo de pele do nosso cliente visando sempre o resultado satisfatório”
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Protocolo

LIMPEZA DE PELE
Peles normais e mistas
BENEFÍCIOS

Remoção profunda de sujidades da pele.

INDICAÇÃO

Peles normais e mistas.

FREQUÊNCIA

De acordo com a avaliação do profissional esteticista.

PRODUTOS USADOS
Sabonete
Gel BioFruit - 500ml
.........................................................................................
Esfoliante
de Menta - 500g
.........................................................................................
AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador - 1L
.........................................................................................
Loção
Amolecedora
de Comedões 2 em 1 - 1L
.........................................................................................
Loção
Suavizante Calmante - 500ml
.........................................................................................
Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan - 500g
.........................................................................................
Protetor
Solar Gel-creme FPS 30 Oil free - 120g
.........................................................................................

MANUTENÇÃO HOME CARE

Dia e Noite
1) Lavar o rosto diariamente com Sabonete Mousse BioFruit.
2) Em seguida aplicar Loção Tônica Normalizadora Refrescante.
3) Finalizar com o Protetor Solar Gel-creme FPS 30 Oil free.

PROTOCOLO
1. Higienização e Esfoliação: Higienizar a pele com Sabonete Gel
BioFruit + Esfoliante de Menta, borrifando o AquaPele Fluido de
Aminoácidos Restaurador para não deixar secar sobre a pele. Retirar com
apoio de gaze e algodão.
2. Emoliência: Aplicar Loção Amolecedora de Comedões 2 em 1 sob
a região da testa nariz e queixo com gaze ou máscara de gaze por 10 a 15
minutos. Pode ser utilizado com auxílio de vapor de ozônio.
3. Extração: Realizar extração de comedões e em seguida enxaguar a
pele para promover o reestabelecimento do pH e reconstituição do manto
hidrolipídico.
4. Suavização: Aplicar Loção Suavizante Calmante.
5. Calmagem: Aplicar sobre a pele, uma generosa camada de Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan e após 5 minutos sobrepôr a máscara
de gaze úmida com AquaPele Fluido de Aminoácidos Restaurador por
mais 10 a 15 minutos.
6. Tonificação: Reaplicar a Loção Suavizante Calmante para potencializar
o tratamento.
7. Finalização: Aplicar o Protetor Solar Gel-creme FPS 30 Oil free para
finalizar o tratamento.

Para uma super calmagem, após 5 minutos após aplicação da Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan, colocar um gaze bem úmida com água
e AquaPele Fluido de Aminoácidos Restaurador por 10 a 15 minutos e se
necessario retirar a gaze e molhar novamente.
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Protocolo

LIMPEZA DE PELE
Peles oleosas (lipídicas)
BENEFÍCIOS

Remoção profunda de sujidades da pele.

INDICAÇÃO

Peles oleosas.

FREQUÊNCIA

De acordo com a avaliação do profissional esteticista.

PRODUTOS USADOS
Sabonete
Gel BioFruit - 500ml
.........................................................................................
Esfoliante
de Menta - 500g
.........................................................................................
Loção
Amolecedora de Comedões 2 em 1 - 1L
.........................................................................................
Loção
Suavizante Calmante - 500ml
.........................................................................................
Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan - 500g
.........................................................................................
AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador - 1L
.........................................................................................
Máscara
Argila Branca - 700g
.........................................................................................
Loção
Tônica
Normalizadora Refrescante - 500ml
.........................................................................................
Protetor
Solar Gel FPS 30 - 60g
.........................................................................................

MANUTENÇÃO HOME CARE

Dia e Noite
1) Lavar o rosto diariamente com Sabonete Mousse BioFruit.
2) Em seguida aplicar a Loção Tônica Normalizadora Refrescante.
3) Finalizar com o Protetor Solar Gel FPS 30 Oil free.

PROTOCOLO
1. Higienização e Esfoliação: Higienizar a pele com Sabonete Gel
BioFruit + Esfoliante de Menta, formando um sabonete esfoliante e
aplicar com massagem suave em toda a pele. Enxaguar.
Opcional: Antes da emoliência em peles extremamente seborreicas, utilizar
a Loção Amolecedora de Comedões 2 em 1 no aparelho de desincruste na
polaridade negativa.
2. Emoliência: Aplicar Loção Amolecedora de Comedões 2 em 1 sob
a região da testa nariz e queixo com gaze ou máscara de gaze por 10 a 15
minutos. Pode ser utilizado com auxílio de vapor de ozônio.
3. Extração: Realizar extração de comedões e em seguida enxaguar a
pele para promover o reestabelecimento do pH e reconstituição do manto
hidrolipídico.
4. Suavização: Aplicar Loção Suavizante Calmante.
5. Calmagem: Aplicar sobre a pele, uma generosa camada de Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan e após 5 minutos sobrepôr a máscara
de gaze úmida com AquaPele Fluido de Aminoácidos Restaurador por
mais 10 a 15 minutos.
6. Máscara: Aplicar uma fina camada de Máscara Argila Branca diluida
Loção Tônica Normalizadora Refrescante.
7. Tonificação: Reaplicar a Loção Suavizante Calmante para potencializar
o tratamento.
8. Finalização: Aplicar o Protetor Solar Gel FPS 30 para finalizar o
tratamento.

Na limpeza de pele oleosa ou seborreica pode ser utilizado a Loção
Amolecedora de Comedões 2 em 1 na função desincruste com auxílio do
aparelho na polaridade negativa e posteriormente na função emoliente
com ou sem o uso do vapor de ozônio.
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Protocolo

LIMPEZA DE PELE
Peles acneicas
BENEFÍCIOS

Remoção profunda de sujidades da pele.

INDICAÇÃO

Peles acneicas.

FREQUÊNCIA

De acordo com a avaliação do profissional esteticista.

PRODUTOS USADOS
Sabonete
Gel BioFruit - 500ml
.........................................................................................
Esfoliante
BioFruit - Peeling de Cristal - 150g
.........................................................................................
AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador - 1L
.........................................................................................
Loção
Amolecedora de Comedões 2 em 1 - 1L
.........................................................................................
Loção
Tônica Normalizadora Refrescante - 500ml
.........................................................................................
Máscara
Argila Verde - 700g
.........................................................................................
Protetor
Solar Gel FPS 30 - 60g
.........................................................................................

MANUTENÇÃO HOME CARE

Dia e Noite
1) Lavar o rosto diariamente com Sabonete Gel BioFruit.
2) Em seguida aplicar Loção Tônica Normalizadora Refrescante.
3) Finalizar com o Protetor Solar Gel FPS 30.

PROTOCOLO
1. Higienização e Esfoliação: Higienizar a pele com Sabonete Gel
BioFruit e remover o excesso com algodão umedecido em água. Em seguida
esfoliar a pele com Esfoliante BioFruit - Peeling de Cristal de ação química
e física com movimentos circulares sobre a pele levemente úmida, até que
o produto absorva por completo. Nebulizar abundantemente o AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador para emulsionar o produto e facilitar
sua remoção. Retirar com apoio de gaze e algodão.
2. Emoliência: Aplicar Loção Amolecedora de Comedões 2 em 1 sob
a região da testa nariz e queixo com gaze ou máscara de gaze por 10 a 15
minutos. Pode ser utilizado com auxílio de vapor de ozônio.
3. Extração: Realizar extração de comedões e em seguida enxaguar a
pele para promover o reestabelecimento do pH e reconstituição do manto
hidrolipídico.
4. Suavização: Enxaguar a pele com áua e aplicar Loção Tônica
Normalizadora Refrescante.
5. Calmagem: Estender uma máscara de gaze umedecida no AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador por 10 minutos, retirar e secar. Em
seguida aplicar o aparelho de alta frequência por 5 minutos.
6. Máscara: Aplicar uma camada de Máscara Argila Verde diluída na
Loção Suavizante Calmante. Aguardar 15 minutos e remover.
7. Finalização: Aplicar o Protetor Solar Gel FPS 30 para finalizar o
tratamento.

Na limpeza de pele oleosa ou seborreica pode ser utilizado a Loção
Amolecedora de Comedões 2 em 1 na função desincruste com auxílio do
aparelho na polaridade negativa e posteriormente na função emoliente
com ou sem o uso do vapor de ozônio.
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Protocolo

LIMPEZA DE PELE
Peles secas (alípicas)
BENEFÍCIOS

Remoção profunda de sujidades da pele.

PROTOCOLO
1. Higienização e Esfoliação: Higienizar a pele com Sabonete Gel
BioFruit e remover o excesso com algodão umedecido em água. Em seguida
esfoliar a pele com Esfoliante de Menta borrifando o AquaPele Fluido de
Aminoácidos Restaurador para não deixar secar sobre a pele. Retirar com
apoio de gaze e algodão.

INDICAÇÃO

Peles secas.

FREQUÊNCIA

2. Emoliência: Aplicar Loção Amolecedora de Comedões 2 em 1 sob
a região da testa nariz e queixo com gaze ou máscara de gaze por 10 a 15
minutos. Pode ser utilizado com auxílio de vapor de ozônio.

PRODUTOS USADOS

3. Extração: Realizar extração de comedões e em seguida enxaguar a
pele para promover o reestabelecimento do pH e reconstituição do manto
hidrolipídico.

De acordo com a avaliação do profissional esteticista.

Sabonete
Gel BioFruit - 500ml
.........................................................................................
Esfoliante
de Menta - 500g
.........................................................................................
AquaPele
Fluido de Aminoácidos Restaurador - 1L
.........................................................................................
Loção
Amolecedora de Comedões 2 em 1 - 1L
.........................................................................................
Loção
Suavizante e Calmante - 500ml
.........................................................................................
Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan - 500g
.........................................................................................
Máscara
Argilosa de Frutas BioFruit - 250g
.........................................................................................
AquaPele
Ionto Reestruturador - 60ml
.........................................................................................
Protetor
Solar Gel-creme FPS 30 Oil free - 120g
.........................................................................................

MANUTENÇÃO HOME CARE

Dia e Noite
1) Lavar o rosto diariamente com Sabonete Mousse BioFruit.
2) Aplicar Loção Tônica Normalizadora Refrescante.
3) Finalizar com Protetor Solar Gel-creme FPS 30 Oil free.

4. Suavização: Aplicar com algodão a Loção Suavizante Calmante.
5. Calmagem: Aplicar sobre a pele, uma generosa camada de Máscara
Calmante Cicatrizante Betaglucan e após 5 minutos aplicar a máscara de
gaze úmida com AquaPele Fluido de Aminoácidos Restaurador por mais
10 a 15 minutos.
6. Máscara: Aplicar uma camada de Máscara Argilosa de Frutas BioFruit,
aguardar 15 minutos e remover. Aplicar AquaPele Fluido de Aminoácidos
Restaurador e AquaPele Ionto Reestruturador.
7. Finalização
Aplicar o Protetor Solar Gel-creme FPS 30 Oil free para finalizar o
tratamento.

A limpeza de pele seca precisa ser finalizada com ativos que reconstituam
o teor de água e óleo do manto hidrolipídico. A linha AquaPele oferece
excelente ação de ativação dos canais de água (aquaporinas )equilibrando
rapidamente o tecido após a limpeza de pele.
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facebook/aragodermocosmeticos

Conheça a Loja Conceito
Rua Padre Anchieta, 329 - Bairro Jardim - Sto. André - São Paulo/SP • Das 9h às 18h
(11) 2759.5904 • arago@arago.com.br • www.arago.com.br

