
O protocolo Lumix Peel é um peeling químico superficial que promove o refinamento da pele tornando-a mais receptiva e renovada. 
O tratamento requer manutenção domiciliar com Melan Off Clareador duas vezes ao dia  iniciando no dia seguinte a sessão. É 
indispensável a utilização de Filtro Solar. 
Em caso de reatividade mais intensa suspender o Melan Off Clareador e introduzir Sensi Solution Emulsão Ultra Suavizante no mínimo 
duas vezes ao dia.

ESCLARECIMENTOS SOBRE AS FASES DO PEELING | Reações previstas e recomendações: 
 Fase imediata: 1-3 dias após o procedimento. 

 Podem aparecer pequenas crostas, descamação ou vermelhidão fora do normal, ardor, inchaço, coceira e erupções cutâneas 
conforme a sensibilidade de certas áreas da pele. 

 Esses sintomas são temporários e dependem da resposta pessoal de cada caso. Indicação: Para minimizar o desconforto hidrate com 
Sensi Solution Emulsão Ultra Suavizante e Bloqueador Solar Ultra FPS 55 e não aplique Melan Off Clareador até recuperação da pele.

 Fase de tolerância: 3-5 dias após o procedimento.
 A pele pode apresentar ressecamento, sensação de repuxamento, descamação e sensibilidade com coceira.
 Indicação: Manutenção domiciliar com Melan Off Clareador duas vezes ao dia e Bloqueador Solar Ultra FPS 55. Em caso de ressecamento 

excessivo da pele, para minimizar o desconforto, aplique Sensi Solution Emulsão Ultra Suavizante sempre que necessário. 

 Fase tardia: 5-10 dias após o procedimento.
 Nesta fase já houve descamação total da pele. Esta se apresentará mais lisa, homogênea e luminosa. 
 Indicação: Manutenção domiciliar com Melan Off Clareador duas vezes ao dia. Usar filtro solar diariamente.

ORIENTAÇÕES PÓS-PEELING
Após a sessão de peelings químicos em geral são necessários alguns cuidados para minimizar o incômodo deste procedimento e ajudar 
na recuperação da pele.
OrIENtAçõES:
1. Não inicie o tratamento se estiver fazendo uso de ácidos;
2. Nunca exponha a pele diretamente ao sol antes de ter ocorrido todo o processo de descamação;
3. Higienize a pele com água fria e sabonete líquido suave. recomendamos Adcos Sensi Solution Sabonete Suavizante. Não usar 

sabonetes em barra na área em tratamento;
4. Durante o tratamento não use outros produtos que não sejam recomendados pelo profissional para descartar possíveis 

incompatibilidades;
5. Lumix Peel requer manutenção domiciliar com Melan Off Clareador em aplicações diárias duas vezes ao dia, associado ao 

fotoprotetor;
6. Inicie o uso de Melan Off de 1 a 2 dias após aplicação do protocolo profissional;
7. Sempre usar Bloqueador Solar Ultra FPS 55 ou Filtro Solar Soft Cream FPS 60 cujo elevado FPS proporciona a proteção adequada 

nesta fase. reaplicar a cada 2 horas; 
8. Não remova as crostas/escamas nem esfregue a pele que descama;
9. Cuidado com shampoo com ativos para caspa ou seborréia, eles podem causar irritação;
10. Não ingerir frutas cítricas, como laranja e tangerina, durante o tratamento pois o contato da pele com alguns componentes presentes 

em frutas cítricas podem causar manchas. Se beber  sucos cítricos utilize canudo;
11. Cuidado com o uso de perfumes nas áreas tratadas, pois pode causar manchas;
12. Evite exposição à fonte de calor (banho quente, secador com fluxo voltado para pele, sauna, fogão, forno);
13. O frio intenso poderá causar desconforto. Use o Hidratante Sensi Solution Emulsão Ultra Suavizante para minimizar o desconforto e 

o ressecamento da pele;
14. Depilação com laser no local da aplicação do Lumix Peel só estará liberada após 30 dias da última aplicação;
15. Depilação com cera no local da aplicação do Lumix Peel só estará liberada após 15 dias da última aplicação, exceto para fototipos 

V e VI e peles sensíveis que devem aguardar 30 dias;
16. Durante o tratamento com Lumix Peel é liberada a depilação apenas com pinça;
17. Depilação com linha somente em áreas onde não houver descamação.

Em caso de dúvidas, manter contato:

Profissional:   telefone de contato: 

LUMIX PEEL | ESCLArECIMENtOS E OrIENtAçõES
PrOFISSIONAL: 

CLIENtE: 
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