
O ÚNICO BANHO DE LUA
QUE NÃO PINICA

CLAREAMENTO
ULTRARRÁPIDO

DE PELOS

PELE MACIA, SUAVE E RADIANTE

Técnica de Aplicação

FASE I - CLAREAMENTO ULTRA-RÁPIDO:
1 - Passar uma fina camada MATEOURO - Manteiga Nutritiva Oclusiva em todo o corpo.
Forma uma película hidratante protetora na pele, evita o ressecamento, a sensação de ardor e coceira. Promove 
segurança e conforto no momento do clareamento dos pelos.

2 - Faça um creme de clareamento ultra-rápido misturando: 20g do PÓ DESCOLORANTE ULTRA-RÁPIDO PELO 
DE OURO + 40ml da EMULSÃO REVELADORA CREMOSA PELO DE OURO. Clareia e Descolore os Pelos deixando-
os dourados. Efeito residual: Destrói bactérias anaeróbicas e ajuda na remoção de tecidos mortos.

IMPORTANTE: Não use vasilha de metal. Não aplicar sobre mucosa.

Aplicar esta mistura em toda a pele do corpo. Deixe aproximadamente de 1 a 5 minutos ou até obter a cor do pelo 
desejado. Retirar no chuveiro ou toalha umedecida, com o auxilio do HIGIOURO - Banho Espumante com ação de 
limpeza e anti resíduos.

3 - FASE II - HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO PROFUNDA
Faça uma super esfoliação misturando ABRASIVO Forte Perfumado com ESFOLIOURO - Duplo Esfoliante 
Perfumado. Com fricção suave ou forte de acordo com a área a ser aplicada. Elimina a aspereza, limpa os poros, 
desincrusta e remove as células mortas, além de outras impurezas da pele, sem agredir. Estimula a renovação celular. 
Retirar na ducha ou com toalha umedecida.

4 - Aplicar uma fina camada de HIDRAOURO - Máscara Hidratante, deixar por 5 a 10 minutos. Máscara que tem ação 
biológica, pois deposita em minutos ativos que irão nutrir e fortalecer a pele. Retirar com água.

Massagear o corpo todo com NUTRIOURO - Creme DuoNutritivo com ação higroscópica. Aumenta o poder de 
hidratação natural da pele, deixando-a sedosa e macia. Deixar na pele.

Finalizar com um pouco de OLIOURO - Seiva Oleosa Perfumada. Deixa a pele macia e perfumada, devolvendo suas 
características e beleza. Deixar na pele.

PROTOCOLO
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Estou pertinho de você, me contate.
SPA DA PELE COSMECÊUTICOS

Fones 44  3236.1007 • 3236.1559 • 0800 600 5350
Rod. PR 317 • Km 119 • CEP 87120-000 • Floresta-PR

sac@spadapele.ind.br   •   www.spadapele.ind.br


