
Slim Pepper – Dermocosméticos Revolucionários  

A linha Slim Pepper possui três produtos utilizados para reduzir medidas, tratamento da 
celulite e firmeza da pele. 

 
✓ Tecnologia japonesa; 
✓ Cuida de dentro para fora; 
✓ Sucesso no desenvolvimento após anos de 

pesquisas internacionais; 
✓ Princípios ativos coletados em diversos países; 
✓ Eficácia de até 100% nos resultados; 
✓ Regulamentado na ANVISA 

 
 

❖ Skin Shower – Esfoliante corporal 
O Skin Shower é recomendado para tratar a pele promovendo uma esfoliação completa, 
resultando em uma pela mais macia, firme, homogênea e renovada. 
 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros produtos da linha 
Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse e finalizando com 
o Body Cream. 
 
 

❖ Hot Mousse – Redutor de medidas Termodinâmico 
O Hot Mousse é recomendado para tratar a pele promovendo aumento na circulação 
sanguínea, renovação celular e oxigenação das células, resultando em uma pela mais macia, 
firme, homogênea e renovada. 
 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros produtos da linha 
Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse e finalizando com 
o Body Cream. 
 
 

❖ Body Cream – Redutor de medidas, tratamento da celulite e firmador da pele. 
O Body Cream é recomendado para fazer sua massagem em casa ou a drenagem com um 
profissional. 
 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros produtos da linha 
Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse e finalizando com 
o Body Cream. 
 
 

❖ Kit (Skin Shower + Hot Mousse = Redutor de medidas Termodinâmico 
A combinação perfeita de três produtos que por si só possuem resultados surpreendentes no 
tratamento da celulite, redução de medidas, rejuvenescimento, aumento da firmeza e 
tonicidade. Juntos resultarão em uma nova pele, totalmente mais jovem, saudável e macia. 
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Preparando as regiões para tratamento com o Slim Pepper. 
 
Para utilizar todos os produtos Slim Pepper em qualquer região que for tratar. 
Hidrate seu organismo. Beba um copo de água antes de iniciar aplicação do produto. 
 
Preparação Pernas 
1. Posicione as mãos abraçando a parte anterior dos joelhos de forma que quando 

posicionadas os seus dedos se encostem, sem deixar espaço entre uma mão e outra. 
2. Fazendo uma leve pressão sem aplicar força excessiva, com ambas as mãos pressione 

simultaneamente. 
3. Repita esta pressão na região por no mínimo três vezes.  
 
Preparação Pélvis 
1. Posicione as mãos, de forma que uma dela promova movimentos que partirão da lateral 

do quadril delineando a junção entre a virilha e o início da coxa.  
2. Fazendo uma leve pressão sem aplicar força excessiva, pressione direcionando para 

baixo nesta região. 
3. Repita esta pressão na região por no mínimo três vezes.  
 
Preparação Glúteos 
1. Posicione as mãos abertas cobrindo o bumbum, unindo a ponta dos dedos, encontre a 

região de junção entre os glúteos e a coxa; 
2. Fazendo uma leve pressão sem aplicar força excessiva, simultaneamente com ambas as 

mãos inicie de baixo para cima, terminando o movimento na cintura, este movimento 
parece como se você estivesse levantando o bumbum. 

3. Repita esta pressão na região por no mínimo três vezes. 
 
Preparação Flancos / Abdômen 
1. Posicione as mãos abertas unindo a ponta dos dedos, de forma a tocar o centro do 

abdômen (região popularmente chamada de boca do estômago); 
2. Fazendo uma leve pressão sem aplicar força excessiva, simultaneamente com ambas as 

mãos de forma que o movimento lembre uma ação de bombear esta região.  
2.1.  Aplique pressão bombeando no encontro das costelas; 
2.2.  Aplique pressão bombeando no encontro das costelas, partindo do centro e 

afastando gradativamente as mãos para terminar na lateral do corpo; 
2.3.  Aplique pressão bombeando a região entre o umbigo e a pélvis; 
2.4.  Aplique pressão bombeando alternadamente, partindo das costas, passando pela 

cintura e finalizando na região da pélvis.  
3. Repita esta pressão na região por no mínimo três vezes.  
 
Preparação Axilas 
1. Trabalhando um lado de cada vez, posicione a mão aberta unindo a ponta dos dedos na 

axila oposta, de forma que se tenha o contato da mão na maior área possível da axila. 
2. Fazendo uma leve pressão sem aplicar força excessiva, bombeie com a ponta dos dedos 

a região; 
3. Repita esta pressão na região por no mínimo três vezes.  
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Skin Shower – Esfoliante corporal 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Skin Shower: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Skin Shower é recomendado para tratar a pele promovendo uma esfoliação completa, 
resultando em uma pela mais macia, firme, homogênea e renovada. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Pernas – Skin Shower 
 
1. Com as luvas (Magic Medic) e umedeça-as abundantemente; 

2. Molhe a região a ser trabalhada; 

3. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele. Evitar colocar 

grande quantidade do produto na palma da luva para não desperdiçar o esfoliante. 

4. (Manobra_#1) 

Partindo do tornozelo para os joelhos, provoque uma ação de drenagem, como se 

estivesse vestindo uma meia calça. É importante abranger toda a circunferência das 

pernas nestes movimentos; caso suas mãos sejam pequenas para abraçar toda a 

circunferência de suas pernas, faça os movimentos dividindo as pernas por regiões, de 

forma que quando terminado você tenha trabalhado toda a circunferência das pernas. 

5. (Manobra_#2) 

Utilizando as pontas dos dedos, faça movimentos circulares em toda a extensão das 

pernas, sempre de baixo para cima; 

6. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

7. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Skin Shower – Esfoliante corporal 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Skin Shower: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Skin Shower é recomendado para tratar a pele promovendo uma esfoliação completa, 
resultando em uma pela mais macia, firme, homogênea e renovada. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Coxa – Skin Shower 
1. Com as luvas (Magic Medic) e umedeça-as abundantemente; 

2. Molhe a região a ser trabalhada; 

3. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele. Evitar colocar 

grande quantidade do produto na palma da luva para não desperdiçar o esfoliante. 

4. (Manobra_#1) 

Partindo do joelho para a pélvis, provoque uma ação de drenagem, como se estivesse 

vestindo uma meia calça. É importante abranger toda a circunferência das coxas nestes 

movimentos; caso suas mãos sejam pequenas para abraçar toda a circunferência de suas 

coxas, faça os movimentos dividindo as coxas por regiões, de forma que quando 

terminado você tenha trabalhado toda a circunferência das coxas. 

5.  (Manobra_#2) 

Utilizando as pontas dos dedos, faça movimentos circulares em toda a extensão das 

coxas, sempre de baixo para cima; 

6. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

7. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Skin Shower – Esfoliante corporal 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Skin Shower: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Skin Shower é recomendado para tratar a pele promovendo uma esfoliação completa, 
resultando em uma pela mais macia, firme, homogênea e renovada. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Glúteos – Skin Shower 
1. Com as luvas (Magic Medic) e umedeça-as abundantemente; 

2. Molhe a região a ser trabalhada; 

3. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele. Evitar colocar 

grande quantidade do produto na palma da luva para não desperdiçar o esfoliante. 

4. (Manobra_#1) 

Partindo da união do bumbum com as coxas, provoque uma ação de drenagem, sempre 

partindo da dobrinha inicial do bumbum e terminando na altura da cintura. Respeite as 

fibras musculares da região, movimentando diagonalmente para as laterais. É 

importante abranger toda a região dos glúteos com estes movimentos; faça os 

movimentos dividindo as áreas por regiões, de forma que quando terminado você tenha 

trabalhado toda extensão dos glúteos. 

5.  (Manobra_#2) 

Utilizando as pontas dos dedos, faça movimentos circulares em toda a extensão dos 

glúteos, sempre de baixo para cima diagonalmente; 

6. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

7. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes. 
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Skin Shower – Esfoliante corporal 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Skin Shower: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Skin Shower é recomendado para tratar a pele promovendo uma esfoliação completa, 
resultando em uma pela mais macia, firme, homogênea e renovada. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Abdômen – Skin Shower 
1. Com as luvas (Magic Medic) e umedeça-as abundantemente; 

2. Molhe a região a ser trabalhada; 

3. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele. Evitar colocar 

grande quantidade do produto na palma da luva para não desperdiçar o esfoliante. 

4. (Manobra_#1) 

4.1.  Trabalhe inicialmente um movimento circular no senti horário sobre a região 

do intestino. 

4.2.  Na região abaixo das costelas, massageie deslizando as mãos de dentro para 

fora, com movimentos firmes e vigorosos; 

4.3.  Na região lateral do corpo, massageie deslizando as mãos de cima para baixo, 

começando das axilas descendo pela lateral até chegar na cintura, reposicione as mãos 

partindo das costas, passando pela cintura e finalizando na região da pélvis. 

4.4.  Posicione as mãos abertas unindo a ponta dos dedos, de forma a tocar o centro 

do abdômen (região popularmente chamada de boca do estômago), partindo deste 

ponto trabalhe deslizamentos rápidos para baixo até chegar na pélvis. 

5. (Manobra_#2) 

Utilizando as pontas dos dedos, faça movimentos circulares em toda a extensão das 

regiões trabalhadas na Manobra_#1; (movimentos circulares na barriga, na lateral do 

corpo (incline-se e faça um lado de cada vez para conseguir mais vigor). 

É recomendado incline-se para um dos lados; quando promover um desnível acentuado 

entre os ombros, trabalhe a parte lateral do corpo, do lado em que o ombro está mais 

alto. Utilizando uma das mãos faça movimentos na lateral do corpo (região 

intermediária entre as costas e a barriga). Repita esta massagem lateral também para o 

outro lado, invertendo sua inclinação para facilitar o acesso. 

6. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

7. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Skin Shower – Esfoliante corporal 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Skin Shower: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Skin Shower é recomendado para tratar a pele promovendo uma esfoliação completa, 
resultando em uma pela mais macia, firme, homogênea e renovada. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Braços – Skin Shower 
1. Com as luvas (Magic Medic) e umedeça-as abundantemente; 

2. Molhe a região a ser trabalhada; 

3. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele. Evitar colocar 

grande quantidade do produto na palma da luva para não desperdiçar o esfoliante. 

4. (Manobra_#1) 

Trabalhe movimentos de deslizamento em toda a região dos braços; partindo do punho 

em direção as axilas; 

5.  (Manobra_#2) 

Utilizando as pontas dos dedos, faça movimentos circulares em toda a extensão das 

regiões trabalhadas na Manobra_#1;  

6. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

7. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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HOT MOUSSE 
 
Teste de sensibilidade 
Antes de utilizar o produto, faça o teste de sensibilidade. 
Você deve escolher a região do pulso para fazer o teste. 
Prepare a superfície da pele, de maneira usual, deixando limpa e seca, e sem utilizar pulseiras 
ou braceletes. 
 
Agite o frasco do Hot Mousse vigorosamente, de forma a promover uma boa homogeneização 
do seu conteúdo, vire o franco de cabeça para baixo, de forma que a válvula do produto esteja 
totalmente direcionada para baixo. 
 
Por se tratar de um produto aerossol, mantido sobre pressurização, aconselhamos manter 
uma distância de segurança entre seus olhos e a válvula do aplicador. 
 
Aplique uma pequena quantidade do produto no pulso e espalhe até que o produto seja 
totalmente absorvido pela pele. 
 
Dependendo do grau de sensibilidade da sua pele, é esperado que ao aplicar o produto você 
sinta uma sensação de geladinho, depois de totalmente absorvido pela pele, haverá um ligeiro 
aquecimento, além da cor da pele mudar a tonalidade para mais avermelhado. 
Além destes, pode-se também perceber sensação de formigamento, mas o processo é bem 
tranquilo, voltando a normalidade transcorrido apenas poucos minutos. 
 
Sensibilidade normal 
Se transcorrido dez minutos do término do teste de sensibilidade, e você não perceber 
nenhum desconforto, aplique o produto na região a ser tratada. 
 
Hipersensibilidade 
Em caso de irritação ou desconforto, suspenda o uso. 
Promova uma lavagem da região utilizando apenas água corrente. 
Não utilizar quaisquer produtos como sabonetes ou detergentes durante a limpeza da área, 
evitando também quaisquer produtos cosméticos, como cremes e hidratantes na área logo 
em seguida. 
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Hot Mousse – Redutor de medidas Termodinâmico 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Hot Mousse: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros produtos da linha 
Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse e finalizando com 
o Body Cream. 
 
O Hot Mousse é recomendado antes e depois das atividades físicas, tipo correr, caminhar ou 
ir à academia, e também pode ser utilizado antes da drenagem – aquela feita por um 
profissional. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando qualquer região 
1. Hidrate seu organismo. Bebendo um copo de água antes de iniciar aplicação do produto. 

2. Agite o frasco do Hot Mousse vigorosamente, de forma a promover uma boa 

homogeneização do seu conteúdo, vire o franco de cabeça para baixo, de forma que a 

válvula do produto esteja totalmente direcionada para baixo. 

Por se tratar de um produto aerossol, mantido sobre pressurização, aconselhamos 

manter uma distância de segurança entre seus olhos e a válvula do aplicador. 

3. Aplique uma pequena quantidade do produto na região a ser tratada. 

4. Espalhe o produto até ser totalmente absorvido, utilizando os movimentos adequados 

a região que está tratando. É desejável que você promova movimentos rápidos e 

vigorosos durante este processo. 

 
Dependendo do grau de sensibilidade da sua pele, é esperado que ao aplicar o produto você 
sinta uma sensação de geladinho, depois de totalmente absorvido pela pele, haverá um ligeiro 
aquecimento, além da cor da pele mudar a tonalidade para mais avermelhado. 
Além destes, pode-se também perceber sensação de formigamento, mas o processo é bem 
tranquilo, voltando a normalidade transcorrido apenas poucos minutos. 
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Body Cream – Redutor de medidas e firmador da pele 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Body Cream: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Body Cream é recomendado para fazer sua massagem em casa ou a drenagem com um 
profissional. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Pernas – Body Cream 
1. Beba um copo de água; 

2. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele, utilizando a mão 

aberta. 

3. (Manobra_#1) 

Partindo do tornozelo para os joelhos, provoque uma ação de drenagem, como se 

estivesse vestindo uma meia calça. É importante abranger toda a circunferência das 

pernas nestes movimentos; caso suas mãos sejam pequenas para abraçar toda a 

circunferência de suas pernas, faça os movimentos dividindo as pernas por regiões, de 

forma que quando terminado você tenha trabalhado toda a circunferência das pernas. 

4. (Manobra_#2) 

Neste processo utilize a mão fechada, tocando a pele com as costas dos dedos. 

Friccionando alternadamente as mãos com movimentos de vai e vem em toda a 

extensão das pernas; movimentos rápidos, firmes e vigorosos. 

5. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

6. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Body Cream – Redutor de medidas e firmador da pele 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Body Cream: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Body Cream é recomendado para fazer sua massagem em casa ou a drenagem com um 
profissional. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Coxa – Body Cream 
1. Beba um copo de água; 

2. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele, utilizando a mão 

aberta. 

3. (Manobra_#1) 

Partindo do joelho para a pélvis, provoque uma ação de drenagem, como se estivesse 

vestindo uma meia calça. É importante abranger toda a circunferência das coxas nestes 

movimentos; caso suas mãos sejam pequenas para abraçar toda a circunferência de suas 

coxas, faça os movimentos dividindo as coxas por regiões, de forma que quando 

terminado você tenha trabalhado toda a circunferência das coxas, posterior de coxas e 

quadril. 

4. (Manobra_#2) 

Neste processo utilize a mão fechada, tocando a pele com as costas dos dedos. 

Friccionando alternadamente as mãos com movimentos de vai e vem em toda a 

extensão das coxas, posterior de coxas e quadril; movimentos rápidos, firmes e 

vigorosos. 

5. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

6. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Body Cream – Redutor de medidas e firmador da pele 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Body Cream: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Body Cream é recomendado para fazer sua massagem em casa ou a drenagem com um 
profissional. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Glúteos – Body Cream 
1. Beba um copo de água; 

2. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele, utilizando a mão 

aberta. 

3.  (Manobra_#1) 

Partindo da união do bumbum com as coxas, provoque uma ação de drenagem, sempre 

partindo da dobrinha inicial do bumbum e terminando na altura da cintura. Respeite as 

fibras musculares da região, movimentando diagonalmente para as laterais. É 

importante abranger toda a região dos glúteos com estes movimentos; faça os 

movimentos dividindo as áreas por regiões, de forma que quando terminado você tenha 

trabalhado toda extensão dos glúteos. 

4.  (Manobra_#2) 

Neste processo utilize a mão fechada, tocando a pele com as costas dos dedos. 

Friccionando alternadamente as mãos com movimentos de vai e vem em toda a 

extensão dos glúteos; movimentos rápidos, firmes e vigorosos. 

5. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

6. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Body Cream – Redutor de medidas e firmador da pele 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Body Cream: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros 
produtos da linha Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse 
e finalizando com o Body Cream. 
 
O Body Cream é recomendado para fazer sua massagem em casa ou a drenagem com um 
profissional. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Abdômen – Body Cream 
1. Beba um copo de água; 

2. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele, utilizando a mão 

aberta. 

3. (Manobra_#1) 

3.1.  Trabalhe inicialmente um movimento circular no senti horário sobre a região 

do intestino.  

3.2.  Na região abaixo das costelas, massageie deslizando as mãos de dentro para 

fora, com movimentos firmes e vigorosos.  

3.3.  Na região lateral do corpo, massageie deslizando as mãos de cima para baixo, 

começando das axilas descendo pela lateral até chegar na cintura, reposicione as mãos 

partindo das costas, passando pela cintura e finalizando na região da pélvis.  

3.4.  Posicione as mãos abertas unindo a ponta dos dedos, de forma a tocar o centro 

do abdômen (região popularmente chamada de boca do estômago), partindo deste 

ponto trabalhe deslizamentos rápidos para baixo até chegar na pélvis.  

4. (Manobra_#2) 

Utilizando as pontas dos dedos, faça movimentos circulares em toda a extensão das 

regiões trabalhadas na Manobra_#1; (movimentos circulares na barriga, na lateral do 

corpo (incline-se e faça um lado de cada vez para conseguir mais vigor). É recomendado 

incline-se para um dos lados; quando promover um desnível acentuado entre os 

ombros, trabalhe a parte lateral do corpo, do lado em que o ombro está mais alto. 

Utilizando uma das mãos faça movimentos na lateral do corpo (região intermediária 

entre as costas e a barriga). Repita esta massagem lateral também para o outro lado, 

invertendo sua inclinação para facilitar o acesso. 

5. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

6. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Body Cream – Redutor de medidas e firmador da pele 
Utilizado para reduzir medidas, tratamento da celulite e firmeza da pele. 
 
Dica principal Body Cream: 
Os resultados são potencializados quando utilizado em conjunto com outros produtos da linha 
Slim Pepper. Recomenda-se usar e Skin Shower, seguido pelo Hot Mousse e finalizando com 
o Body Cream. 
 
O Body Cream é recomendado para fazer sua massagem em casa ou a drenagem com um 
profissional. 
 
Aplicando o produto / Trabalhando Braços – Body Cream 
1. Beba um copo de água; 

2. Coloque o produto na ponta dos dedos e espalhe diretamente na pele, utilizando a mão 

aberta. 

3.  (Manobra_#1) 

Trabalhe movimentos de deslizamento em toda a região dos braços; partindo do punho 

em direção as axilas; 

4.  (Manobra_#2) 

Neste processo utilize a mão fechada, tocando a pele com as costas dos dedos. 

Friccionando a mão com movimentos de vai e vem em toda a extensão das regiões 

trabalhadas na Manobra_#1;  

5. Repita o procedimento descrito na Manobra_#1. 

6. Repita esta sequência na região trabalhada por no mínimo três vezes.  
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Quantas vezes você pode usar os produtos? 
 
O Skin Shower: pode ser utilizado semanalmente, preferencialmente durante o banho, 
respeitando o regeneramento da pele. 
Recomendamos usar 1 vez a cada 4 dias (uma até duas vezes por semana). 
 
O Hot Mousse: pode ser usado diariamente, preferencialmente se aliado a atividade física ou 
drenagem profissional. 
Recomendamos usar um dia e saltar dois (três vezes na semana). 
 
O Body Cream: pode ser usado em dias alternados, preferencialmente após o uso do Hot 
Mousse. 
Recomendamos usar um dia e saltar dois (três vezes na semana). 
 
 

Sugestão de uso #1 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 Skin Shower    Skin Shower  

 Hot Mousse  Hot Mousse  Hot Mousse  

 Body Cream  Body Cream  Body Cream  

 
 

Sugestão de uso #2 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 Skin Shower    Skin Shower  

 Hot Mousse  Hot Mousse  Hot Mousse  

  Body Cream  Body Cream  Body Cream 

 
 
Para uso de Profissional: Sugerimos a utilização do protocolo Quick Pepper. 


