PROTOCOLO
Tratamento de Foliculite e Pelos Encravados
- Indicação:
·
·
·
·

Foliculite;
Pelos encravados;
Irritação causada por depilação com cera,
eletrólise ou qualquer outra forma;
Irritação após o barbear;

- Produtos necessários:
·
·
·
·

Sabonete an ssép co;
Tend Skin Liquid;
Hidratante;
Protetor solar (opcional).

- Vantagens complementares:
·
·
·

Rapidez de ação;
Eﬁcácia terapêu ca;
Excelente tolerância.

- Tratamento em cabine:
1. Higienização: higienizar a pele com um sabonete an ssép co de sua preferência.
*Obje vos: remover as impurezas da pele, inibindo a proliferação de microrganismos. Não daniﬁca a hidratação natural
da pele e não altera o seu pH.
1.1 – Fazer a assepsia das mãos da proﬁssional com o sabonete a ser u lizado e água em abundância.
1.2 - Umedecer a pele com auxílio de uma gaze ou algodão.
1.3 - Aplicar o sabonete na região que apresenta foliculite, fazendo movimentos circulares leves durante 3 minutos.
1.4 – Remover com gaze ou algodão umedecido em água.
1.5 – Secar bem a região.
2. Tratamento: aplicar o dermocosmé co Tend Skin seguindo as instruções de uso corretamente.
*Obje vos: Propicia a remoção de impurezas e de células mortas, uniformiza a textura da pele, amacia a pele, reduz o
grau de curvatura do pelo, além da ação germicida (reduz a probabilidade de infecção).
*Produto necessário: Tend Skin Liquid 118ml ou Tend Skin Liquid 236ml. A embalagem Tend Skin Roll-On não deve ser
compar lhada entre diversos clientes.
2.1 - Cer ﬁque-se de que a pele esteja seca antes de aplicar, pois o Tend Skin em contato com a água perderá a sua
eﬁcácia.
2.2 - Teste de sensibilidade: devido à presença de álcool na composição, reações de sensibilidade podem ocorrer. Na
primeira u lização do Tend Skin, deve-se deixar o produto em contato com uma pequena área da pele por 10 minutos.
Se não houver reações neste tempo (coceira ou ur cária), não haverá problemas com a u lização do Tend Skin.

2.3 – Aplicar aproximadamente 10 gotas do Tend Skin na área afetada com o auxílio de um algodão em movimentos
circulares, cobrindo toda a região lesionada. Esta quan dade é suﬁciente para áreas do tamanho das axilas, virilhas,
pescoço, dentre outras. Para áreas maiores, aplicar 5 gotas extras de cada vez, evitando que o produto evapore antes
da aplicação.
2.4 – Deixar agir por, aproximadamente 15 minutos, até que a área esteja completamente seca. Não re rar/enxaguar
após este período.
2.5 - Lave as mãos após a aplicação, pois o Tend Skin pode causar uma leve esfoliação na área de contato com o produto.
*Em casos mais graves, o laser de alta frequência pode ser adicionado ao tratamento no ﬁnal do 2º passo (tratamento),
não inﬂuenciando sobre a eﬁcácia do Tend Skin. O seu efeito bactericida, fungicida e bacteriostá ca irá evitar o
aparecimento de novas lesões de foliculite, apesar de não tratar as lesões existentes.
3. Hidratação: evitar a entrada de micro-organismos que podem causar infecções e deixar a pele com um aspecto
brilhante e de plas cidade.
3.1 - Aplique o hidratante com as mãos em movimentos suaves e circulares.
3.2 - Espalhe o hidratante sempre com a pele seca e massageie até a completa absorção do produto.
.
4. Proteção (opcional): promover o efeito fotoprotetor e an oxidante. O Tend Skin não mancha a pele em caso de
exposição solar, mas conforme recomendação dos dermatologistas, sugerimos a ﬁnalização com a aplicação de um
protetor solar.
4.1 – Avalie o fator protetor adequado para a pele da cliente.
4.2 - Aplique o protetor solar com as mãos em movimentos suaves e circulares.
4.3 – Aguarde, pelo menos, 15 minutos para exposição aos raios solares. Tempo necessário para que a pele esteja
protegida.
*** Não esquecer que o sucesso do tratamento também depende da manutenção periódica da cliente.

- Manutenção em casa (Home Care): conforme instruções presentes no verso da embalagem do Tend Skin.
1 – Lavar e secar bem a área afetada.
2 – No começo, aplicar a loção Tend Skin com o auxílio um algodão, no caso da embalagem com gotejador, ou
deslizando o mecanismo roll-on sobre a área afetada duas vezes por dia. Aplique à noite, antes de dormir e repita pela
manhã, após o banho, barbear ou depilar, se for o caso.
3 - Não o remova após a aplicação. Pode-se u lizar hidratantes, protetores solares ou perfumes sobre o produto, uma
vez seco.
4 - Assim que a pele clarear, aplique a loção Tend Skin diariamente para manter essa condição ou ajuste o uso durante
um período de tempo, a ﬁm de se determinar seu nível individual ideal para manutenção.

- ATENÇÃO:
1 - Esfoliação: não realizar qualquer esfoliação mecânica sobre a pele, pois os movimentos mecânicos podem inﬂamar
ainda mais as lesões de foliculite existentes. Além disto, o Tend Skin irá realizar uma esfoliação química na pele e uma
esfoliação extra, qualquer que seja, será em excesso.
2 – Pinça: não remover completamente (arrancar pela raiz) os pelos encravados com o auxílio de uma pinça. Este
procedimento pode daniﬁcar a pele, causar cicatrizes e inﬂamações ainda mais graves.
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