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Manual de Instrução 

Hidrosux Vácuo H-161 

 
Parabéns, 
Você acaba de adquirir um produto Hidrosux de alta qualidade. Siga rigorosamente as instruções de utilização de seu 
novo aparelho Hidrosux Vácuo H-161 e desfrute de todas as vantagens que este pode lhe oferecer. 

O Hidrosux Vácuo-H161 possibilita o desenvolvimento de procedimentos corporais e faciais, dependendo dos 
acessórios indicado para cada procedimento. 

 
OBS.: Este aparelho é dotado de um protetor térmico que desliga automaticamente em caso de super aquecimento. 
Voltando a funcionar somente depois do resfriamento, possui fusível que protege o aparelho em caso de irregularidade 
elétrica. Antes de ligar verificar a voltagem do seu equipamento na parte de baixo, mude conforme sua rede local 110V 
ou 220V. 
 

 
 

A HIDROSUX deseja um bom trabalho a você  
em caso de dúvidas não deixe de nos consultar. 

Informações: contato@hidrosux.com.br 
Fone (44) 3301-8634 / 9 9908-0142 / 9 9908-0148 

www.hidrosux.com.br 
 

MR LUIZ - APARELHOS ESTÉTICOS - ME 
Fone (44) 3301.8634 (44) 9908.0142 / 9908.0148 

Av. Centenario 116 – SL IT 43 – Vila Chistino 
CEP: 87030-300   |   CPNJ 12.578.816/0001-86 

201805L02/3 
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Especificações Técnicas 

Peso do aparelho: 2.7kg  
Altura  16 cm  x  Largura 33,5 cm  x  Comprimento 24 cm  
Frequência de operação: 60 Hz “Brasil” 
Sucção Vácuo até 550mmHg 
Fluxo de ar 15Lt/min 
Modo de operação do vácuo: Contínuo até 30min ligado / 30min desligado 
Tensão de trabalho: 127 volts ou 220 Volts Selecionável 

Fusível: 5x20mm 1,5A x 250V  
Protetor térmico 130ºC +- 5ªC 

MONTAGEM (Em caso de dúvida solicite ajuda ao seu vendedor) 

 

Voltagem 
- Aparelho Bi-Volte com voltagem selecionável 110v / 220v o número que 
está aparecendo deve corresponder a voltagem da tomada.  
- Nunca obstrua a passagem de ar do aparelho localizada nas laterais do 
aparelho. 

 

Conectando a mangueira 
- Conecte a mangueira no plug de saída de vácuo a mangueira deve ficar 
bem encaixada para não haver vazamento de ar. 
Botão liga e desliga 
- Ligue o aparelho na tomada e aperte o botão ligar. 

 

Botão de regulagem da pressão do vácuo  

- Com o aparelho ligado ajuste a pressão de acordo com o procedimento 
para isso instale a mangueira e tape a ponta com o dedo, gire o botão 
suavemente até obter a pressão desejada para o procedimento. 

 

Relógio indicador de pressão 

- Acompanhe a potência do vácuo de acordo com o relógio indicado, 
aparelho tem pressão de até -550mmhg suficiente para facial e corporal 

 

 

Fusível 
Aparelho possui um fusível de segurança que pode se romper a qualquer 
sinal de oscilação de energia. A caixa de fusível está localizada na parte 
traseira do aparelho junto a chave de voltagem, para troca é necessário 
desligar o aparelho da tomada e com cuidado remover a caixa e substituir o 
fusível queimado por um de mesma amperagem 2,5A 

 
 

GARANTIA 
A Hidrosux garante a você na data da compra, que o produto está livre de defeitos de mão de obra e de fabricação, os aparelhos 
são testados antes do envio. Antes de acionar a garantia certifique-se que todos as conexões foram verificadas e os testes foram 
feitos de forma correta, verifique também se o corte feito na mangueira este perfeitamente reto ao conectar aos acessórios no 
aparelho. Não utilizar “líquidos” ou “cremes” que possa ser aspirado ou sugado pelo aparelho. Garantia não cobre uso 
indevido ou mau uso do equipamento. 
Os custos para envio do aparelho para assistência serão de responsabilidade do comprador.  
Garantia contra defeito de fábrica de 1 ano no equipamento de vácuo (garantia do fabricante)   

Acessórios aparelho de vácuo 

01 mangueira de 1,5 metros lisa 

01 manual 

 



3 

 

DERMATONIA – NOME DESIGNATIVO PARA A TÉCNICA QUE UTILIZA A 

DEPRESSOMASSAGEM ACOPLADA AO PALPER-ROULER, 

 

Podemos dizer que se processa uma depressomassagem e também uma depressodrenagem, onde o embasamento 

científico é a “ventousage” (utilizada pelos chineses há mais de 3.000 anos), aliada à técnica do “palper-rouler” (palpar-

rolar) que consiste em formar uma prega cutânea por aspiração e após rolar esta prega, através de um cabeçote 

munido de duas roldanas que vão promovendo uma micro massagem sobre os nódulos celulíticos e também sobre as 

adiposidades localizadas. 

Seus efeitos de depressomassagem contribuem eficazmente para eliminar a Celulite, proporcionando maior firmeza e 

tonicidade a pele, estimulando a elasticidade das fibras de colágeno e elastina, tratando em profundidade todas as 

causas funcionais mecânicas ou circulatórias responsáveis pelos problemas estéticos e patológicos da celulite. 

Esta técnica através dos efeitos de depressomassagem, elimina as toxinas acumuladas nas células, responsáveis 

pelas manifestações inestéticas tão temidas: pernas cansadas, celulite, e pele com aspecto de casca de laranja. 

 

OS ASPECTOS FISIOLÓGICOS NA PELE: 

HIPERVASCULARIZAÇÃO: Com atuação direta sobre o sistema circulatório, a Vacuoterapia age nas camadas 

mais profundas carregando nutrientes e oxigênio. 

A ADSORÇÃO: Atua no tecido conjuntivo aumentando a atividade enzimática e consequente eliminação de 

toxinas liberadas na corrente sanguínea. 

AUMENTO DA ATIVIDADE LINFÁTICA: Quando utilizado respeitando-se a fisiologia do Sistema Linfático, 

permite que sangue e linfa circulem com mais facilidade, melhorando a nutrição celular e a eliminação dos radicais 

livres. 

MELHORA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO: Dá-se graças a maior ação do sistema linfático e estimulação dos 

gânglios linfáticos e renovação dos tecidos linfóides. 

TONIFICAÇÃO DOS TECIDOS: A massagem profunda provocada pela pressão negativa, permite uma 

renovação tissular por quebra da camada de queratina, e estímulo para a produção da elastina.  

ATENUAÇÃO DA FIBROSE: A tração do tecido (pele) promovida pela aspiração. RELAXAMENTO: Por ação 

da massagem sobre o sistema neurovegetativo há uma sensação de bem estar. DIMINUIÇÃO DE EDEMAS E 

HEMATOMAS: Por ação do sistema linfático. 

 

INDICAÇÕES PARA: 

1. Tratamentos contra celulites em áreas superficiais. 

2. Tratamentos contra celulites edematosas. 

3. Tratamentos contra gorduras localizadas. 

4. Queima calórica contra gorduras mais profundas. 

5. Melhora na circulação sanguínea e linfática. 

6. Melhora congestionamentos de líquidos tóxicos por edemas. 

7. Auxilia na eliminação das toxinas favorecendo a reabsorção pelos canículos linfáticos. 

8. Melhora no sistema imunológico. 

9. Condições pós-cirúrgicas com indicação médica.(com eletrodos de vidro) 

CONTRA INDICAÇÕES: 

1. Não aplicar em pele com feridas ou ulcerações. 

2. Não aplicar em cima de veias varicosas. 

3. Pacientes cardiopatas descompensados. 

4. Não aplicar sobre a região cardíaca 

5. Pacientes com marca passo. 

6. Não usar próximo a cirurgias recentes. 

7. Pacientes com muita fragilidade capilar. 

8. Não usar em clientes com flacidez tissular. 

As ventosa do aparelho onde só temos a massagem com pressão negativa, sem as roldanas. Nós utilizaremos 

essa ventosa, sem as roldanas, quando o que quisermos como resultado for a diminuição de gordura localizada 

(queima calórica). Utilizaremos também essa ventosa com uma intensidade de pressão negativa baixa, quando 

necessitarmos de auxiliar a condução de linfas num processo traumático ou de congestionamento por edemas. Numa 

cliente que se queixa sempre de dores nos membros inferiores, também poderemos usar a pressão negativa sem as 

roldanas para auxiliar a condução da linfa no Sistema linfático, e desta forma, melhorar muito a circulação sanguínea 
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e linfática e consequentemente vai haver uma melhora substancial nas reclamações da cliente. Podendo também usar 

as que contem roldanas (endermologia). 

 

CONCLUSÃO: Após uma massagem manual ou ainda qualquer outra técnica utilizada, o ideal seria sempre finalizar 

com o vácuo para que toda gordura que eventualmente conseguisse ser fragmentada pela ação da massagem, fosse 

conduzida, sempre no sentido do sistema linfático próximo a um gânglio de captação máxima. Com esse procedimento, 

teríamos sempre um resultado muito maior e mais abrangente em todas as técnicas utilizadas para redução de 

medidas. 

 

POR QUANTO TEMPO UTILIZAMOS O VÁCUO NUMA SESSÃO? 

O Vácuo/Endermo apesar de ser um equipamento eletro-mecânico, onde não  haveria problemas de saturação de 

nenhuma corrente de eletroterapia, não devemos utilizar mais do que 15 minutos numa sessão para não provocarmos 

nenhum tipo de fadiga muscular. 

 

COM QUAIS SUBSTÂNCIAS UTILIZAREMOS? 

Depende muito de qual resultado esperamos obter, por exemplo: 

1-LOÇÃO DE ARNICA E CREME DE ARNICA: 

  Uma cliente com gordura localizada: Antes de iniciar a sessão, o ideal seria pulverizar uma loção de Arnica 

para se promover um aumento de vascularização. Após, aplicar o creme de arnica e espalhar muito bem. Sobre 

o creme, deslizar a ventosa.  O trabalho pode ser feito em conjunto Vácuo/mão, onde a profissional vai fazendo 

um trabalho fantástico como técnica e ao mesmo tempo vai dando aquele toque pessoal que tanto agrada a 

todas as clientes. 

2-SOLUÇÃO COM TRIAC E THIAMUCASE E CREME MODELADOR: 

Para clientes com celulite edematosa/nodulosa. Pulverizar o Corpo (solução com Triac e Thiomucase) e fazer 

alguns movimentos de pinçamentos. Sobre ele, aplicar uma camada do creme Modelador(Thiomucase / 

Centelha Asiática) e espalhar bem para que haja um deslizamento homogêneo do endermo. 

3-ÓLEO DE ABRICOT: (Para utilização em Celulites superficial tipo casca de laranja). Pulverizar em primeiro 

lugar a Solução com Triac e Thiomucase, em seguida aplicar o óleo de Abricot e espalhar bem. Sobre o óleo, 

ir aplicando sempre no sentido dos feixes musculares. 

4-GEL DE ALGAS VERMELHAS + IONTO FIRMANTE: (Para clientes com celulite instalada em gordura mole 

-Flacidez). Preparar um gel de Algas Vermelhas desidratadas. Primeiro pulverizar o Ionto firmante e sobre ele 

aplicar o  

gel de algas e iniciar o processo a vácuo/endermo. Outra opção: (Ionto Firmante + Creme Hialozima). 

 

TRATAMENTOS PRÁTICOS. 

CLIENTE QUE APRESENTE UM QUADRO DE OBESIDADE LEVE: 

MAIS OU MENOS 10 KILOS ACIMA DO PESO E TEM CELULITE INSTALADA EM GORDURA TÚRGIDA. 

(DUAS SESSÕES POR SEMANA) 

1-No presente caso, seria muito difícil tentar precisar o numero exato  

de sessões que seria necessário para eliminar ou diminuir de forma radical o problema da cliente. Deve –se 

iniciar fechando um programa corporal com 40 sessões e depois ver a necessidade das manutenções. 

2-Na primeira sessão semanal, faríamos uma Redução de Medidas,  

utilizando as faixas quentes com as Enzimas emagrecedoras, utilizando o Corrente Galvânica (Ionização 

corporal) sobre as faixas para drenar os líquidos tóxicos. 

3-Para finalizar esta sessão de Redução de Medidas, usaríamos o endermo  

no sentido das fibras musculares, por 10 minutos seguindo o fluxo do sistema linfático. 

 

COMO SEGUNDA SESSÃO NA SEMANA ULTRA-SOM + (VÁCUO) 

1-Aplicar na região de maior concentração da Celulite, um Peeling desintoxicante, utilizando o Fango Termal e 

as Algas pardas. 

2-Em seguida, pulverizar a solução com Triac e Thiomucase e pinçar. 

3-Aplicar uma camada de gel de ultra-som e iniciar todo procedimento para utilização do ultra-som, escolhendo 

5 cm de diâmetro em 3 ou 4 áreas mais comprometidas. 
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4-Sobre o gel de ultra-som, aplicar um pouco de Creme Modelador ou Redutor, espalhar bem e aplicar 10 

minutos do endermo para gordura localizada, intercalando sempre os movimentos com as mãos. 

5-Para finalizar, utilizar o endermo ainda com a mesma ventosa (ou se preferir trocar) para drenagem e 

condução dos líquidos intersticiais, sangue e linfa e melhor veiculação dos aportes nutritivos e eliminação das 

toxinas. 

 

CLIENTE QUE APRESENTE UM QUADRO DE PESO DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, MAIS MUITAS 

CELULITE E FLACIDEZ. (DUAS SESSÕES POR SEMANA) 

1-Na primeira sessão, o ideal seria trabalhar com as faixas frias, utilizando o Gel Crioterápico envolvido com 

faixas geladas para promover uma boa vasoconstrição tecidual. Deixar por 20 minutos e retirar as faixas. 

2-Em seguida, aplicar o Creme de Hialozima e Freccionar com ativações para que o metabolismo circule 

normalmente através do aquecimento da energia calórica provocada pelas mãos. (10 minutos nas áreas 

enfaixadas e adjacentes). 

3-Iniciar agora o trabalho com o  endermo, seguindo o sentido dos músculos e ir intercalando o trabalho com 

as mãos. 

4-Finalizar com o Endermo, numa pressão negativa pequena, para melhora das celulites superficiais e 

intercâmbio dos líquidos intersticiais, seguindo o fluxo linfático. 

OBSERVAÇÃO: Se a cliente for mais gordinha ou tiver gordura localizada, proceder da mesma forma, somente 

mudando o item 1. Sobre o Gel crioterápico, aplicar as faixas embebidas em Loção com Triac que trabalha contra 

celulite e ao mesmo tempo reduz medidas. 

 

OUTRA OPÇÃO CONTRA CELULITE E FLACIDEZ 

1-Usar o Ultra-Som sobre o Gel de Hialozima por 10 minutos. 

2-Terminar com o Endermo sobre o Gel de Algas Vermelhas + Ionto Firmante, seguindo o Feixe Muscular, 

seguindo o Fluxo linfático. 

 

PARA CLIENTES QUE APRESENTEM UM QUADRO DE CELULITE NODULOSA EM CONJUNTO  

COM MUITA GORDURA LOCALIZADA, QUE O SIMPLES TOQUE PROVOQUE DOR. 

Quando o quadro da cliente esteja num grau de comprometimento onde haja compressão das vias nervosas (dor) por 

acúmulo  

de gorduras e elementos tóxicos, o ideal seria: 

1-Elevar os membros inferiores com uma cunha. Em seguida, pulverizar uma Loção de Arnica e pinçar. 

2-Colocar a cliente num aparelho de eletroterapia (DRENAGEM LINFÁTICA), e deixar ajustado nas primeiras 

sessões pra “pós-cirúrgicos”, isto é, o máximo de tempo de contração para um maior bombeamento dos 

gânglios. Colocar corretamente as placas e deixar trabalhando por 40 minutos. 

3-Encerrar a sessão, utilizando o endermo, na direção distal/proximal sobre o Creme de Arnica. Iniciar pelas 

laterais e encerrar na região anterior da coxa. 

4-Proceder da mesma forma na região abdominal intercalando com a condução com as mãos. 

O Endermo/Vácuo, quando possui recursos complementares, tais como os eletrodos de vidro, nos traz uma série de 

vantagens e benefícios. 

Com os eletrodos de vidro, nós conseguimos através da transparência, enxergar exatamente a quantidade de pressão 

negativa que está sendo exercida sobre determinada estrutura do tecido da pele. Isto é de uma importância vital e 

radical sobre o que vamos explicar a seguir: 

Após um procedimento médico cirúrgico, normalmente uma cirurgia plástica onde o profissional médico não 

utilizou a Lipoaspiração, mas sim um processo através de incisões (cortes) com bisturi. Estes procedimentos ainda são 

muito utilizados pelos médicos, dependendo do tipo de problema estético que apresenta a paciente em questão, 

principalmente em cirurgias do rosto (Lifting cirúrgico) ou ainda alguns tipos de cirurgias de mamas e abdome. 

Próximo dos locais onde o médico efetua as incisões (cortes), logicamente a incisão provoca rompimentos de 

vasos sanguíneos e canículos linfáticos, e, estes líquidos que antes estavam numa condição intravascular, agora se 

encontram extra-vascularmente, e, quando fora de seu habitat normal, eles são considerados êxtase, líquidos que 

pairam extra vascularmente e a tendência dos mesmos é se alojarem próximos aos locais da incisão (corte). (Por esse 

motivo é muito comum esses líquidos se alojarem próximo às incisões e iniciarem um processo de formação de 

“cordões de aderência”). 

Pois bem, quando utilizamos, após a cirurgia e com indicação médica, o Vácuo “in vitro” de uma forma muito 

leve, com uma pressão negativa no mínimo, o tecido da pele sendo sugado muito suavemente para cima, proporcionará 
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condições para a passagem dos líquidos, condições ainda de disfibrosar a pele e a reabsorção dos líquidos extra 

vasculares que poderiam provocar as fibroses teciduais. 

 

PÓS-CIRÚRGICO COM ELETRODOS DE VIDRO: 

1-A profissional esteticista sempre agirá com indicação médica. 

2-O procedimento poderá ser efetuado no mínimo 5 dias após a cirurgia, não importando se ainda tenha pontos 

ou não, isto quem vai decidir é o cirurgião. 

3-As mãos deverão estar protegidas com luvas cirúrgicas. Antes das luvas, a profissional deverá ter lavado as 

mãos com Saboex e em seguida do enxágüe, aplicar um jato de Chlorohex (Degermante e anti-séptico a 

Johnson). 

4-Higienizar a região a ser trabalha somente com soro fisiológico em algodão estéril. 

5-Iniciar o processo com o Vácuo, (utilizando uma só mangueira e um só eletrodo de vidro) com uma distância 

no mínimo 2 cm do local da incisão. Trabalhar ao redor da incisão por mais ou menos 10 minutos, nunca se 

esquecendo que a pressão negativa é a mais suave possível. Após, fazer movimentos de bombeamentos 

manuais por toda região adjacente ainda com as luvas por mais 15 minutos e encerrar a sessão. 

6-A cliente deverá fazer no mínimo de 10 a 20 sessões dependendo da gravidade do problema. 

OBSERVAÇÃO: Após a retirada dos pontos e a cicatrização dos mesmos, a profissional (esteticista) pode iniciar a 

utilização das ventosas de vidro (pneumo-lifting), para favorecer todo o processo e melhora no sistema linfático. 

 

NO PRÓXIMO SEGUIMENTO VAMOS FALAR DE UMA SESSÃO COMPLETA DE DRENAGEM  

LINFÁTICA, UTILIZANDO A DEPRESSOMASSAGEM. 

Neste caso, a nossa cliente não deverá apresentar quadro de fragilidade capilar e sim um tecido normal para 

resistente. 

1-Em primeiro lugar, elevar os membros inferiores com uma cunha e em seguida pulverizar uma Loção de 

Arnica e fazer movimentos de pinçamentos. 

2-Em seguida, aplicar o Vácuo somente fazendo bombeamentos nos.Gânglios de forma isolada, conforme 

técnicas ensinadas no controle da intensidade: Gânglios 0periféricos umbilicais - Gânglios inguinais - Gânglios 

poplíteos - Gânglios pós-claviculares e pré-claviculares - Gânglios axilares 

3-Após os bombeamentos isolados, aplicar o Creme de Arnica Montana espalhar bem para um prévio 

aquecimento, e iniciar desde a região do tornozelo, seguindo o fluxo da corrente sanguínea e linfática, 

terminando na região inguinal, com a manopla. Primeiro na lateral externa, após na interna e terminando na 

parte anterior da coxa. (Não se trabalha na parte anterior da perna e sim nas laterais). 

4-Depois, colocar numa intensidade bem suave de pressão negativa e vir conduzindo exatamente como 

explicado no item anterior. 

5-Continuar a Drenagem Linfática, indo agora para a região do abdome e após nos braços aplicando a mesma 

técnica. 

6-Encerrar, pedindo a cliente que se vire (decúbito ventral) e aplicaremos desde os pés, até a região das costas, 

só fazendo a condução com uma pressão negativa suave. Não esquecer de espalhar o Creme de Arnica na 

cliente antes de começar a aplicar o Vácuo. 

O relógio  que contem no equipamento é para facilitar o trabalho da profissional na ficha de anaminese, usar para 

tratamentos corporais no máximo em 300 (dependendo do tipo de bocal pode ser mais ou menos), pois sua cliente não 

suportará a pressão e também para não causar dilatação dos capilares. 

PEELING 

Precauções Iniciais. Devem ser observadas as seguintes condições: 

Ø Deve ser feita uma análise criteriosa de prováveis lesões, manchas ou perde de integridade. 

Ø É sempre bom lembrarmos que durante a aplicação, temos que estar questionando o paciente se a 

intensidade esta nos limites de sua tolerabilidade, pois pode haver mudanças de sensação durante o tratamento. 

 

Introdução 

O organismo humano sofre um processo continuo de involução, ou seja, de envelhecimento orgânico. Somente nas 

últimas duas décadas foram definidas as diferenças entre o envelhecimento cronológico (intrínseco) que é decorrente 

do desgaste natural do organismo, causado pelo passar dos anos, sem a interferência de agentes externos e equivale 

ao envelhecimento de todos os órgãos, inclusive a pele causando a involução cutânea, e aquele provocado pelo sol 

(extrínseco), causando o foto envelhecimento. 

A involução orgânica pode ser observada na pele através de características importantes como: 
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Ø Redução do número de fibroblastos. 

Ø Queda quantitativa e qualitativa de fibras colágenas e elásticas. 

Ø Dificuldade do retorno veno-linfático. 

Ø Diminuição do número de glândulas secretoras de sebo. 

Principais Fatores de Envelhecimento 

Ø Uso e desgaste (mímica facial). 

Ø Queda Imunológica. 

Ø Ação dos radicais livres, - Redução da circulação veno-linfática, 

Ø Alterações do metabolismo. 

Ø Patologias e Anomalias. 

Ø Agressões do ambiente (sol. vento, poluição). 

Fundamentos Básicos do Peeling 

Sistema de peeIing mecânico por microdermoabrasão realizado através da pressão negativa (vácuo, associado a 

caneta de ponta diamantada). Promove peeling preciso, de ação segura, podendo o profissional realizar desde uma 

esfoliação suave até uma decapagem mais eficiente com grande estimulação de fíbroblastos através da hiperemia e 

do incremento da circulação sanguínea. 

 

Indicações 

Ø Esfoliação. 

Ø Remoção do extrato córneo( decapagem). 

Ø Tratamento coadjuvante de manchas superficiais (manchas de acne). 

Ø Tratamento em estrias. 

Ø Correção das imperfeições da pele, estimulando a sua renovação. 

Ø Tratamento indolor, não causa desconforto ao cliente. 

Ø Mais comumente utilizado na face, podendo ser utilizado no pescoço, mãos e colo. 

Modo de Aplicação do Peeling 

Após higienização, ajustada a pressão desejada (vacuometro), faz-se o deslizamento da caneta por toda a 

superfície da face, ou da área a ser tratada, concentrando-se em rugas, sulcos, manchas e imperfeições da pele.  Pode-

se fazer o procedimento com movimentos no sentido da drenagem linfática, pois a pressão negativa do vácuo possibilita 

a realização da drenagem. O alcance do peeling será determinado pelo ajuste da pressão + a pressão exercida pelo 

profissional. 

 

Sugestão de Protocolo 

1) Assepsia da pele. 

2) Conectar o cabo com a canela de ponta diamantada. 

3) Regular a pressão desejada. 

4) Realizar movimentos precisos com a caneta em toda a superfície do rosto (sentido drenagem), ressaltando 

rugas e linha de expressão. O alcance do peeling será determinado pelo, ajuste da pressão do vácuo a pressão 

exercida pelo profissional. 

5) A intensidade dos movimentos dependerá do objetivo desejado e da espessura da pele. 

6) Sugerimos aplicação posterior de microcorrentes ou hidratação com ionizador. 

7) Aplicar máscara oclusiva, 

8) Finalizar com filtro solar. 

Tempo de aplicação do Peeling de Diamante +/- 15 minutos, 1 sessão por semana Tratamento regenerador e 

estimulador para peles desvitalizadas 

1) Higienizar com emulsão de limpeza. 

2) Passar peeling diamantado por 10 minutos. 

3) Tonificar com loção tônica para pele mista e seca. 

4) Realizar a drenagem linfática por 10 minutos. Fazer a tonificação isotônica por mais 10 minutos. 

5) Tonificar novamente com loção tônica, retirando vestígios de oleosidade eliminada pela estimulação. 

6) Aplicar alta-freqüência, por 4 minutos. 

7) Aplicar microcorrente com as canetas faciais em 300Hz no pólo positivo por 5 minutos e, no pólo negativo 

por mais 5 minutos. 

8) Realizar a iontoforese, por 10 minutos, com o ionto facial para pele mista e seca, observando-se a polaridade 

do produto. 
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Obs: O tempo e os eletrodos indicados, dependerão do problema apresentado: tipo de profundidade dos sulcos, 

grau de desvitalização epitelial, idade do cliente. 

9) Retirar o excesso com a loção tônica. 

10) Aplicar máscara facial contendo elastina, colágeno e algas marinhas, fazendo oclusão e deixando agir por 

20 minutos. 

11) Remover os vestígios da máscara com loção tônica. 

12) Finalizar o tratamento com o creme hidratante finalizador FPS 15. 

 

MANUTENÇÃO: O cliente deverá usar em casa: 

Manhã: emulsão de limpeza, loção tônica e creme hidratante com FPS 15. 

Noite: emulsão de limpeza, loção tônica e creme ou mousse noturno contendo ativos que promovam elasticidade, 

regeneração e tonicidade. 

Cuidado Especial: Aplicar creme para área dos olhos. 

 

FREQÜÊNCIA DO TRATAMENTO: 

A revitalização como se apresenta, tem a frequência de uma vez por semana. Se o cliente apresenta ptose facial, 

sugerimos duas sessões de tratamento por semana. 

SUGESTÃO: 

O ítem 4 pode ser substituído na próxima sessão, pelo Vacuum/Derm  para realizar a tonificação. 

Protocolo Corporal 

Tratamento de estrias usando o Peeling 

1)Higienizar o local a ser tratado. 

2)Secar com lenços de papel. 

3)Aplicar o Peeling na região a ser tratada. 

4)Borrifar a região com um produto calmante. 

5)Aplicar a  ionização com ionto tendo como  objetivo nutrir e regenerar o tecido. 

6)Finalizar o tratamento utilizando produto com características cicatrizante, hidratante e regenerador. 

Tratamento – Mínimo de 20 sessões, sendo 01 por semana Manutenção  

Observações : 

1)Sugerimos que a regulagem da potência do equipamento esteja em sincronia com o tempo dos movimentos 

realizados. Quanto mais lentos os movimentos, maior o poder de abrasão sobre a pele e, movimentos mais 

rápidos determinam menor poder de abrasão. 

2)Podemos também associar o tratamento de estrias com o Peeling  ao Ultra Som 3 MHZ com iontoforese, 

observando as regiões que permitem seu uso. 

3)Orientamos que seja respeitado o trabalho do Peeling, não provocando sangramento na área. 

 

RESTRIÇÕES E CONTRA INDICAÇÓES 

Ø Cicatrizes recentes 

Ø Próteses metálicas na região da aplicação 

Ø Epilepsia 

Ø Neoplasia 

Ø Afecções dermatológicas na região da aplicação 

Ø Processos inflamatórios 

Ø Alteração de sensibilidade 

Ø Fragilidade capilar 

Ø Peles sensíveis (presença de rosácea, telangectasia) 

Ø Butox, implantes 


