
Protocolo- Slim Pepper .

Tratamento: 

Quick Pepper
Precisa de:

⦁ 1 borrifador com água
⦁ tolhas umedecidas ou  chuveiro.
⦁ Higienização das mãos
⦁ Uso de luvas descartáveis

1- Skin Shower (esfoliante)

⦁ Beber um copo de água
⦁ Pesar, medir, �rar fotos
⦁ Avaliar a cliente e o que mais a incomoda, definir a área e definir

os dias do tratamento.
⦁ Lembrando que o  Skin Shower é um esfoliante de tratamento e 

remoção de células mortas. Contém a�vos para o tratamento 
para celulite, redutor e firmador.

Fazer a drenagem com massagem modeladora e redutora no corpo
todo.(procedimento de 1 hora de procedimento).

Quando aplicar o Skin na mão espalhe na pele já deslizando o produto e realizando as manobras de massagem de
acordo a necessidade borrifar com água.

Deixar o produto agir na pele por alguns minutos.

Veja se a cliente deseja ir ao banheiro antes de iniciar 2 passo, sempre orientar para não segurar a urina em hipótese
alguma.

- enquanto isso...

Realizar o teste com o Hot Mousse no pulso.

Orientar a cliente que o Hot Mousse ficará vermelho e dará uma sensação quente e algumas fisgadas o que é
totalmente normal. Cada um de nos temos um �po de sensibilidade diferente e que pode variar no dia a dia também.

Agite bem o produto

Manter longe do rosto

Virar a válvula totalmente para baixo

Quando aplicar o Hot Mousse, com a outra mão rapidamente cubra o produto e espalhe.

Aguardar por alguns minutos

O local em que foi aplicado ficará vermelho e pode ocorrer de sen�r fisgadas ( o q não pode acontecer é sair bolhas).

Enquanto espera o teste...



Re�rar o Skin do corpo com toalhas umedecidas ou no chuveiro.

Obs: se for no chuveiro não deixar molhar a área em que foi realizado o teste.

Re�rar bem o excesso.

2- Hot Mousse ( aerossol)

⦁ Beber água
⦁ Verificar a Área
⦁ Confirmar com cliente se pode prosseguir com tratamento
⦁ Agite bem o produto
⦁ deixa a válvula totalmente para baixo
⦁ Aplicar na área a ser tratada definido pela cliente antes da avaliação.
⦁ Após aplicado na área espalhar em movimentos de massagem até

absorção completa do produto pela pele.

3- Body cream  (creme)

⦁ Beber água
⦁ Agite bem a bisnaga
⦁ Coloque na palma das mãos e espalhe na pele.
⦁ Usar na área a ser tratada.

Total da sessão Quick Pepper:

 1hora e 30 minutos.

indicado:

 2 ou 3x por semana

Ex: 

segunda

seguindo este protocolo

Quarta



Skin e Hot Mousse - somente na área a tratar.

Body cream - fazer a massagem redutora no corpo todo.

Sexta

Skin no corpo

Hot e body na Área à tratar

⦁ Intercalar as sessões de acordo com o tratamento e sempre verificando se a pele da cliente tem a necessidade
de aumento de espaço no uso do produto Skin.

⦁ A linha Slim Pepper contém a�vos do mundo e com resultados nunca antes a�ngidos, porém é fundamental o
acompanhamento da pele pelo profissional em cada sessão, e se há a necessidade de trabalhar mais ou alguns
detalhes.

Obs: se a cliente só tem a disponibilidade de 1x por semana, dessa forma profissional orienta ela usar o Skin Shower 1x
por semana, usar antes do banho com as luvas que acompanham o kit.

Orientar dessa forma:

⦁ Beber água
⦁ colocar água e colocar o produto nas pernas.
⦁ Com as luvas umedecidas realizar movimentos circulares de baixo para cima no mínimo 3x.
⦁ Finalizar deslizando para cima.
⦁ Deixe agir por 5 minutos
⦁ Re�re no banho

Orientar:

⦁ Beber água
⦁ Usar o Hot Mousse antes das a�vidades �sicas
⦁ Agite bem o produto
⦁ vire a válvula totalmente para baixo
⦁ Aplicar na área se tratada
⦁ Espalhar até absorção completa.
⦁ deixar para ser u�lizado para aplicação somente profissional.

IMPORTANTE!

O maior segredo do tratamento é fazer com o coração, tudo que nós fazemos com o coração tem resultados
surpreendentes.

Agradecidamente.

Mitale Barreto.


