
ORIENTAÇÕES LUMIX PEEL
PARA PROFISSIONAIS DE ESTÉTICA

Já realizei 4 sessões, quando posso repetir?

Durante os testes observamos resultados a partir da primeira aplicação e seguimos 
até 4 aplicações obtendo resultados mais expressivos. Intercalar LumIx PEEL com 
outros protocolos revitalizantes é uma opção que oferece bons resultados. 

Quanto tempo após realizar o peeling o cliente pode se expor ao sol?

Apenas após 30 dias do tratamento finalizado a pele está completamente regenerada. 
Porém, é importante orientar a cliente que a exposição ao sol leva ao escurecimento 
da pele e ao fotoenvelhecimento.

O que fazer frente ao frost?

Frost é o resultado da interação entre o ácido e a queratina das camadas superficiais 
da pele. Ocorre em geral em áreas delimitadas de peles mais sensíveis ou reativas 
ao uso de ácidos. A pele torna-se branca ficando com um aspecto esponjoso.

Interrompa o tratamento somente na região do frost que deve ser imediatamente limpa 
com algodão umedecido em água ou soro fisiológico. Aplique uma camada da Sensi 
Solution melange Lipossomada ultra Suavizante e de Clean Solution máscara ultra 
Suavizante para acelerar a recuperação da pele. Após 20 minutos, remova o excesso e 
deixe uma fina camada protetora da máscara. Em casos em que ocorra o frost, par uso 
home care deve ser indicada a Sensi Solution Emulsão ultra Suavizante e Bloqueador Solar 
ultra FPS 55. O procedimento pode ser continuado nas demais regiões em tratamento.

PONTOS dE ATENÇãO:

 Não utilize em pessoas que estejam fazendo uso ou utilizaram 
recentemente isotretinoína, ácido retinóico ou alfahidroxiácidos 
em concentrações médicas, pois a pele está muito fina e sensível.

 Se o cliente estiver com herpes ativa não aplique LumIx PEEL.

 Se identificar na anamnese que o cliente ocasionalmente apresenta 
Herpes, orientá-lo a procurar um médico e iniciar terapia preventiva 
antes de fazer o peeling, pois o procedimento “peeling químico” 
pode ativar a patologia.

 LumIx PEEL não deve ser aplicado com massagem para evitar a 
sensibilização da pele.

 Pele hidratada = mais eficácia - A pele hidratada absorve o produto 
mais rapidamente e também responde melhor ao tratamento.
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O peeling químico é um dos procedimentos estéticos mais 
procurados por seus benefícios visíveis. 

Este procedimento requer alguns cuidados especiais para 
que todo o tratamento seja um sucesso.

Tire suas dúvidas e maximize seus resultados com ADCOS.

Como obter melhores resultados da esfoliação preparatória para o peeling?

O protocolo LumIx PEEL traz a esfoliação física química e enzimática com Neoderm 
Complex Peeling Tri-Ativo. Essa etapa é fundamental para preparar a pele para o 
peeling. Importante ter atenção pois a pressão aplicada no atrito dos cristais com a 
pele deve ser controlada para evitar ranhuras e queimaduras.

Posso associar Peeling de Cristal e Peeling de diamante ao procedimento 
LUMIX PEEL?

Não recomendamos. LumIx PEEL foi testado isoladamente, pois Neoderm 
Complex Peeling Tri-Ativo age na preparação da pele cumprindo o papel do 
equipamento na remoção das células mortas. A aplicação de peelings químicos 
sobre a pele esfoliada mecanicamente requer perícia e atenção à sensibilidade 
da pele e regulagem da abrasividade que o equipamento proporciona, sob pena 
de promover sensibilização excessiva da pele . 

Tenho laser de baixa potência. Posso usar?

Testamos LumIx PEEL associado ao LED azul de baixa potência e alcançamos ótimos 
resultados respeitando as indicações de potência de acordo com o fototipo e as 
recomendações do fabricante.

Onde posso aplicar LUMIX PEEL?

Indicamos para as regiões de face, colo e mãos. Não recomendamos a aplicação do 
produto no pescoço por ser uma região mais sensível e pobre em glândulas sebáceas 
e sudoríparas. De forma alguma deve ser aplicado nas pálpebras. LumIx PEEL não 
foi testado em outras regiões e por isso seu uso fora das indicações previstas deve 
ser avaliado criteriosamente. 

Posso aplicar LUMIX PEEL logo após ter realizado limpeza de pele?

Não. LumIx PEEL só poderá ser aplicado após o intervalo mínimo de 3 dias. Realizar 
a limpeza de pele dias antes de aplicar o peeling é muito interessante para prepará-la 
para a renovação. 

Como proceder em relação às áreas que se apresentarem ainda em processo 
de descamação na sessão seguinte?

É necessário avaliar o grau de descamação e sensibilidade da pele. 

No caso de descamação leve a área descamativa deve ser respeitada e não sofrer 
esfoliação física nesta sessão. Na sequência, seguir o procedimento normal de 
aplicação dos demais itens do protocolo.

No caso de pele com descamação intensa acompanhada de hiperemia e sensibilidade, 
intercalar o protocolo LumIx PEEL com protocolo Sensi Solution Profissional e 
remanejar as sessões para periodicidade quinzenal.

Em caso de depilação, utilização de laser depilatório e luz pulsada o que fazer?

LumIx PEEL só poderá ser aplicado 15 dias após depilação com cera, exceto para 
fototipos elevados V e VI e peles sensíveis que devem aguardar 30 dias.

Após depilação a laser e luz pulsada aguardar 30 dias para aplicação de LumIx 
PEEL. 

Durante o tratamento cosmético com LumIx PEEL recomende a depilação apenas 
com pinça ou com linha em áreas não descamativas. 

Em peles com rosácea e dermatite pode?

Não, pois são peles sensíveis e reativas.

Gestantes podem receber o tratamento LUMIX PEEL ?

Não há estudos sobre o uso de LumIx PEEL em mulheres grávidas, portanto seu uso 
não é recomendado. Durante a gestação a pele pode apresentar-se mais sensível e 
sob forte influência de hormônios não sendo um bom momento para aplicar peelings. 

Mulheres que estão amamentando podem?

Durante a amamentação pode aplicar LumIx PEEL, mas é importante orientar a 
cliente para que não haja o contato do ácido aplicado na pele da mãe com a pele do 
bebê que é extremamente sensível.
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