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Moovy Creme Redutor: o protocolo 
ideal para redução de medidas 
Confira o protocolo ideal para redução de medidas e tratamento de gordura 
localizada com o Moovy Creme Redutor. 
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A procura por procedimentos que tratam a gordura 
localizada e reduzem medidas é sempre bem recorrente nas clínicas 
de estética e pelos motivos que a gente já conhece: alcançar o corpo 
desejado, mas claro, que não necessariamente precisa seguir os 
padrões estéticos, já que todo biotipo tem a sua beleza. 

O sucesso das massagens corporais redutoras 



Um dos procedimentos de redução de medidas que tem ganhado 
espaço no universo da estética é a massagem redutora. Isso porque 
esse é um procedimento não invasivo, relativamente natural e de 
técnicas manuais e que age da seguinte forma: 

 quebra as cadeias de gordura localizada; 
 melhora a oxigenação dos tecidos, ocorrendo também a melhora 

do tônus muscular; 
 reduz as medidas corporais; 
 e ativa o sistema circulatório. 

É importante que o procedimento de massagem seja realizado por um 
profissional, pois é ele quem terá o conhecimento necessário para 
fazer nos lugares, na velocidade e na intensidade certa, com 
manobras precisas, como os movimentos mais importantes: deslizar e 
amassar (pinçamento). 

Mas é essencial ter consciência de que a redução de gordura 
localizada e de medidas depende muito dos hábitos de saúde, mas 
existem protocolos estéticos que podem ser efetivamente somados, 
maximizando os efeitos desejados e nós temos o ideal para você. 

Conheça o Moovy Creme de Massagem Redutor 

 

A linha surgiu da necessidade do mercado em adotar, nos protocolos 
de massagens corporais, produtos especializados e pensados 
exclusivamente para os resultados desses procedimentos, ou seja, 
a Moovy é uma linha que chegou para atender especialmente vocês, 
profissionais da estética, para que possam proporcionar resultados 
incríveis para os seus pacientes. 



Na Linha Moovy você também encontra o Moovy Creme de Massagem 
Neutro, um creme indicado para todos os tipos de massagens por não 
apresentar ativos e ainda permitir o mesmo nível de deslizamento e 
espalhabilidade. Você pode conhecer a fundo todas as funcionalidades 
da linha conferindo o conteúdo Linha Moovy: um lançamento para 
revolucionar a estética corporal. 

Confira agora com exclusividade o protocolo ideal de massagem para 
utilizar o Moovy Creme de Massagem Redutor. 

Protocolo Massagem Redutora com Moovy Creme 
de Massagem Redutor by Simone Zanelato 

 

1º  Passo: Esfoliação 
Comece aplicando o Elegance Nano Dual Peeling Esfoliante nas 
regiões que precisam ser tratadas, friccionando o produto através de 
movimentos circulares, de forma que os grânulos se soltem da pele. 
Logo após, remova com uma toalha seca. 

2º  Passo: Ativação do sistema circulatório 
Esse é o momento de ativar o sistema circulatório local. Borrife o Nano 
Spray Lipotérmico nas regiões que a cliente deseja reduzir. 
Massageie com manobras de pinçamento, para que tenha total 
absorção e acelere a ação do produto. 

3º  Passo: Massagem modeladora 
Aplique uma porção do Moovy Creme de Massagem Redutor, que 
além de conter ativos com nanotecnologia, tem uma textura altamente 
deslizante facilitando a massagem e rendendo mais. Após aplicar 
massageie as regiões que se deseja reduzir medidas, usando 



movimentos de deslizamento e pinçamento, com técnicas ativas e 
modeladoras, de maneira firme e rápida. 

4º  Passo: Argila 
Pegue a argila Corpus Máscara Corporal Poliativa e deixe seu efeito 
turbinado, através da diluição em água ou na preparação do Ocean Ox. 
Espalhe uniformemente nas regiões que se deseja tratar, usando uma 
espátula para auxiliar. 

Após a aplicação, enfaixe de maneira compressiva utilizando filme 
osmótico, e coloque na Manta Térmica/Termoterapia, deixando por 
aproximadamente 30 minutos, isso potencializará o efeito lipolítico. 

Passados os 30 minutos, remova a manta térmica e o filme osmótico. O 
que restou do produto deve ser removido com a espátula, e o excesso 
deve ser limpado com uma toalha umedecida. 

5º  Passo: Termogênico 
Aplique o Moovy Creme de Massagem Redutor novamente na região 
que está sendo tratada. Não remova o produto e oriente o cliente a 
deixar ele na pele por pelo menos 4 horas após a aplicação. 

#DicaTulípia 

O uso de eletroterapia e nutricosméticos ajuda a potencializar os 
resultados do procedimento, mas isso está ligado diretamente ao 
conhecimento de cada profissional.  

Se você não é profissional da estética e se interessou pelo protocolo, 
fale com a sua esteticista e conheça o protocolo Moovy de massagem 
redutora. E lembre-se de começar a desenvolver hábitos saudáveis. 

Até o próximo protocolo exclusivo!  
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