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Para  te ajudar eu resolvi montar diferentes protocolos daqueles já existentes, para que 
você tenha um diferencial nos seus atendimentos.  

As pessoas adoram uma novidade, mulher principalmente! então o que acha de ter 
originalidade, batizando uma mistura de protocolos que já existem e ainda sair da 
mesmice?  

O ideal é que você tenha ideias novas e nomes novos para chamar a atenção das 
pessoas.  

Só pelo fato de colocar algumas palavras em inglês que combinam e que tenham a ver 
com o procedimento que será realizado já chamam bastante a atenção, e isso não deixa 
de entregar resultados realmente satisfatórios para a sua cliente.   

Eu vou te dar alguns exemplos, começando pelo corporal:  
 

Protocolo 1 – Thermal Reduce Corporal  
Esse protocolo inclui: Esfoliação corporal completa, massagem modeladora localizada 
nos flancos, glúteos, abdome e braços, finalizando com 20 minutos de manta térmica.  

Consiste na diminuição de medidas e auxilia no emagrecimento.  

Aplicação: 10 sessões – 2 x por semana 

 

Protocolo 2 – Dreno Effect Corporal 
Consiste na aplicação do aparelho de radiofrequência nos locais de celulite finalizando 
com uma massagem drenante. Os efeitos serão de desintoxicação, diminuição da 
celulite e flacidez.  

Aplicação: 6 a 10 sessões – 1 x por semana   

Promove o aumento da vascularização sanguínea gerado pelo calor interno, 
estimulando e acelerando o metabolismo das células.  

 

Protocolo 3 - Cellu Reduce Express 
Neste protocolo você pode iniciar com uma massagem localizada usando o rolinho de 
ventosas para promover uma hiperemia local, e logo após aplicar o microagulhamento.  

Use dermaroller contendo 540 agulhas ou 1200 agulhas, conforme a sua preferência. A 
vantagem do roller de 1200 é que trabalha numa área maior. 
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Para celulite, a profundidade das agulhas inicia em 0,5mm podendo chegar até 1,5 mm 
de profundidade. 

Logo após os movimentos aplicados com o dermaroller, se faz a permeação de ativos 
como: Cafeína, Fuccus, L carnitina,  Cafeisilane c,  Xantalgosil,  Café verde,  Bioex 
Antilipêmico. Os ativos serão de sua escolha e podem ser encontrados em diversos 
produtos, como ampolas em kits ou séruns.  

Aplicação: 10 sessões – A pele do corpo é mais espessa do que a pele do rosto, e por 
isso o intervalo entre as aplicações pode ser menor. Então eu recomendo 1 x por semana  

 

Protocolo 4 – Deletando Estrias 
Dá para associar a cauterização nas estrias com o jato de plasma ou eletrocautério e a 
inflamação das estrias.  

Funciona assim: Serão 10 sessões para estrias vermelhas e até 15 sessões no total do 
tratamento para estrias brancas.  

Na sessão número 1, aplica a ponteira em cone ou a ponteira reta realizando arraste em 
cima das estrias, para provocar inflamação e preparar a pele para o procedimento.  

Na sessão 2, aplica a cauterização com a ponteira em lança.  

Após o processo de cauterização, precisa aguardar o intervalo de cicatrização de 21 dias 
certo?   

Nessas 2 semanas de intervalo, pode dar continuidade ao tratamento, provocando a 
inflamação somente com o arraste.   

Então fica assim:  

Sessão 1 – Ponteira em cone ou reta fazendo varredura.  

Sessão 2 – cauterização 

Sessão 3 – varredura 

Sessão 4 – varredura 

Sessão 5 - cauterização 

E assim por diante.  

 

Bom, agora eu vou dar algumas recomendações na montagem de novos protocolos com 
nomes totalmente originais para alguns procedimentos faciais: 
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Protocolo facial 1 – Skin Up Facial 
Nesse procedimento você pode aplicar o eletrocautério realizando arraste no rosto e 
em toda a extensão do colo e pescoço, por aproximadamente 15 minutos.  

Logo em seguida deixar a cliente com uma máscara hidroplástica tensora por 20 minutos 
ou conforme instruções do fabricante. Existem várias marcas no mercado.  

Assim que remover a máscara, aplique um sérum com efeito tensor. Segue a fórmula:  

Raffermine..........5% 

Tensine...............5% 

Dmae.................5% 

Argireline...........20% 

Com o veículo em gel fluído ou sérum. 30 gramas.  

Aplicação: 10 sessões – 2 x por semana 

 

Protocolo facial 2: Acne Control 
Esse excelente tratamento para acne funciona da seguinte maneira:  

Aplicação do aparelho de alta frequência utilizando o saturador e dedilhando com 
azeloglicina em gel.  

A azeloglicina é anti acneica, anti-inflamatória, normaliza a produção de sebo e ainda 
clareia a pele. Em conjunto com a técnica de dedilhamento usando o saturador, vai 
penetrar com mais facilidade, e a alta frequência oxigena os tecidos, é fungicida e 
vasodilatadora. 

Pode realizar esse procedimento por 5 minutos.  

Depois, aplica uma máscara de argila verde por 20 minutos. Remova com algodão e água 
filtrada ou mineral.  

Finalize com a aplicação do LED azul que é excelente para o tratamento de peles 
acneicas, possui comprimento de onda que favorece a ação bactericida e oxigenante da 
pele e ajuda no clareamento das manchinhas de acne.  

Aplique uma fina camada de azeloglicina novamente no rosto todo e pronto!  
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Viu só como vale a pena usar a imaginação? 

Todos esses procedimentos que eu te sugeri aqui nesta aula duram aproximadamente 
uma hora de aplicação, e o melhor é que você vai inovar, oferecer excelentes resultados 
e ainda chamar a atenção de novas e antigas clientes.  

Pode postar agora aí nas suas redes sociais:  

Chegou o Skin up facial e veja a reação das pessoas que irão te procurar já 
querendo fazer um agendamento, ou pelo menos conhecer a respeito da técnica.  

Pode falar a respeito desse ou qualquer um dos outros protocolos que eu te passei aqui.  

Depois me conte o resultado.  


