
D’agua Natural Cosméticos

Oligoredux Corporal
com Argila

Roteiro
de tratamento



D’agua Natural Cosméticos

Índice Principais características

Principais benefícios

Contraindicações

Preparo do ambiente

Frequência de uso

Produtos a serem utilizados

3

4

5

D’agua Natural Cosméticos

Roteiro de aplicação

Efeitos dos produtos



D’agua Natural Cosméticos
3

Oligoredux Corporal
com Argila

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Ação tonificante e remineralizante;
Melhora a circulação sanguínea e linfática;
Auxilia na eliminação de toxinas.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Tratamento auxiliar na redução de 
medidas e flacidez. Associa os benefícios 
da massagem com a utilização da Argila, 
Citrus Aurantium e Arnica. 

Manobras de pressão, pinçamentos, 
alongamentos e deslizamentos circulares.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
OLIGOREDUX CORPORAL COM ARGILA
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PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;
 

 
      

 
      

 • Argila Branca ou Verde;
 • Creme de Massagem Citrus Aurantium e Arnica;
 • Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •  Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

• Creme de Massagem Citrus Aurantium e Arnica – Com propriedades desintoxicantes, auxilia
na eliminação de toxinas e ativa a circulação, além de auxiliar na quebra de gordura (lipólise);

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

• Argila Verde/Branca– Com ação estimulante, desintoxicante e tonificante/Com ação
remineralizante, suavizante e purificante.

• Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vaso-
dilatação, estimulando a circulação e auxiliando a melhor absorção dos ativos.
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Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 3.

 

Preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos 
e retirar com toalha úmida;  

4. 

Finalizar aplicando o Fluido Termo Ativo, com luvas, realizando
movimentos de pinçamento até sua absorção.

 

5.
 

5

  
 

 

 

ROTEIRO DE TRATAMENTO
OLIGOREDUX CORPORAL COM ARGILA

Realizar manobras de massagem redutora e modeladora com o
Creme de Massagem Citrus Aurantium e Arnica;
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Redução Intensa de Medidas
com Pimenta Negra

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Melhora do contorno corporal;
Aumento da circulação;
Redução de medidas;
Tonificação e elasticidade da pele.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Tratamento de redução intensa visando a 
perda de medidas, minimizando inchaços e 
ondulações decorrentes do aumento da 
adiposidade local, que ocasionam a celulite. 
Através da melhora da circulação local 
proporciona uma oxigenação adequada 
auxiliando na redução de medidas.

Melhora o aspecto das ondulações, dores 
e inchaços ocasionados pelo acúmulo 
adiposo;
Amassamento profundo visando o traba-
lho intenso de oxigenação;
Pinçamentos alternados com cutelagem, 
seguidos de deslizamentos visando a 
uniformidade e melhora da circulação.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
REDUÇÃO INTENSA DE MEDIDAS COM PIMENTA NEGRA

4

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;
 

 
      

 
      

 • Creme de Massagem Pimenta Negra;
 • Argila Verde;
 • Loção ou Creme de Massagem Óleo de Argan.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •  Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

• Argila Verde – Com ação estimulante, desintoxicante e tonificante.

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 3.

 

Aplicar o Creme de Massagem Pimenta Negra com manobras
intensas de deslizamento e amassamento profundo;

 
4.

 

Finalizar com massagem dreno tonificante* utilizando a Loção ou 
Creme de Massagem Óleo de Argan.

 

5. 

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

• Creme de Massagem Pimenta Negra – Termo ativador natural, auxilia na ativação do sistema
linfático, promovendo aumento da circulação e do metabolismo.

• Loção ou Creme de Massagem Óleo de Argan – Com propriedades hidratantes, antioxidantes
e nutritivas, proporciona firmeza à pele, além de evitar o ressecamento e prevenir estrias.

Preparar uma mistura homogênea de Argila Verde com água 
mineral. Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme
osmótico e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30
minutos e retirar com toalha úmida;
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Abdome

Coxas

1. Realizar manobras de deslizamento superficial passando
para profundo em todo abdome;

 

2. Após, realizar massagem com deslizamento circular para
estímulo do peristáltico em volta do umbigo no sentido 
horário;

 

3.
 
Fazer movimentos de amassamentos alternados,
passando do superficial para o profundo, nas laterais e região
central do abdome; 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Realizar manobras de deslizamento superficial na região
a ser trabalhada;

1.

 
 

2.

 

Fazer movimentos de deslizamento alternado do
superficial para o profundo;

 

3.

 

Após, movimentos de amassamentos nas laterais
e central da coxa;

 

4.

 

Realizar movimentos de amassamento profundo 
alternado, modelando o contorno;

 

5.

 

Fazer movimentos de amassamento superficial 
deslizante;

 

6.

 

Finalizar com deslizamento do profundo para o superficial
pulsante direcionando para a inguinal.

 

ROTEIRO DE TRATAMENTO
REDUÇÃO INTENSA DE MEDIDAS COM PIMENTA NEGRA

*Massagem Dreno Tonificante

4. Realizar deslizamento profundo drenante, direcionando
para as inguinais;

5. Após, deslizamento do profundo para o superficial
pulsante;

6. Finalizar com deslizamento alternado direcionado para os
linfonodos inguinais.



D’agua Natural Cosméticos

Massagem Model 
Redutora

Roteiro
de tratamento



D’agua Natural Cosméticos

Índice Principais características

Principais benefícios

Contraindicações

Preparo do ambiente

Frequência de uso

Produtos a serem utilizados

Roteiro de aplicação

3

4

5

D’agua Natural Cosméticos

Massagem Model Redutora

6Massagem Model Redutora

Efeitos dos produtos



D’agua Natural Cosméticos
3

Massagem Model Redutora

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Melhora do contorno corporal;
Aumento da circulação;
Redução de medidas;
Tonificação e elasticidade da pele.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Através da ação de oligoelementos 
obtém-se a melhora da circulação 
local, proporcionando uma oxigena-
ção direcionada visando a perda de 
medidas e  intensa hidratação da 
pele.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;

Protocolo direcionado com manobras 
profundas visando trabalhar intensa-
mente o tecido, auxiliando a circulação;
Melhora o aspecto das ondulações e 
contorno corporal, tonifica a pele e 
hidrata;
Manobras de deslizamentos profundos 
alternados;
Amassamento profundo visando o 
trabalho intenso de oxigenação;
Pinçamentos alternados com cutelagem, 
seguidos de deslizamentos visando a 
uniformidade e melhora da circulação.



PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;
 

 
      

 
      

 • Argila Branca;
 • Creme de Massagem Redumodel com Oligovita;
 • Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •  Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

• Creme de Massagem Redumodel com Oligovita – Composto de Laranja Amarga, Chá Vermelho,
L-Carnitina, Menta, Extrato de Maca, L-Arginina e Gengibre, seus ativos promovem hidratação, 
melhora a elasticidade e tônus da pele, favorece a oxigenação dos tecidos e auxilia no
processo de lipólise;

D’agua Natural CosméticosD’agua Natural Cosméticos

ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM MODEL REDUTORA
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• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

• Argila Branca – Com ação remineralizante, suavizante e purificante;

• Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vaso-
dilatação, estimulando a circulação e auxiliando a melhor absorção dos ativos.



Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 3.

 

Preparar uma mistura homogênea de Argila Branca com água 
mineral. Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com papel filme
e deixar agir por 30 minutos. Caso preferir, ainda poder ser utilizado
lençol de alumínio ou manta térmica. Retirar com toalha úmida;

 
4.

 Finalizar aplicando Fluido Termo Ativo, com luvas, realizando movi-
mentos de pinçamento até sua absorção.

 5. 

5

Abdome Realizar manobras de deslizamento superficial passando
para profundo em todo abdome;

Fazer manobras de amassamento profundo com
torção;

 
 

 
 

 4.

 

 

5.

6.

ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM MODEL REDUTORA

Massagem Model Redutora*

Realizar manobras de deslizamento do profundo para o
superficial alternado para modelagem de cintura;

1.

2.

Finalizar com deslizamento direcionado para os linfonodos
inguinais.

Aplicar o Creme de Massagem Redumodel com Oligovita e executar
a massagem model redutora*;

3. Deslizamento circular para estímulo do peristáltico em volta
do umbigo no sentido horário;

Após, movimentos de amassamentos alternados
fazendo a prega;

 

 
 

 

Deslizamento superficial alternado, deslizamento profundo
alternado em toda região;

1.

 
 

2.

 

Amassamento profundo com torção;

3. Amassamento circular com os punhos fechados;

Pinçamento seguido de cutelagem;

Finalizar com deslizamento alternado do profundo para
superficial.

Coxas

4. Amassamento alternado fazendo a prega;

5.

6.
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Realizar manobras de deslizamento superficial alternando;

Realizar manobras de amassamentos ascendentes;

Realizar manobras de fricção nas laterais e central com
punhos fechados;
Finalizar com movimentos de deslizamentos alternados
ascendentes.

Glúteos 1.  
2. 

 
3. 

 

 

 

ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM MODEL REDUTORA

4.
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Argiloterapia Corporal Redutora

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Possui ação tonificante e adstringente;
Melhora a circulação sanguínea e linfática; 
Melhora a textura da pele proporcionando
melhora do tônus.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Auxilia na redução de medidas, flacidez e 
celulite, associando os benefícios cosméticos 
da Cafeína e Argila aliados a termoterapia. 
Possui ação lipolítica, auxiliando o metabolis-
mo na perda calórica, tonificando a pele e a 
musculatura de coxas, glúteos e abdome.  

Manobras de pressão, pinçamentos, 
alongamentos e deslizamentos circulares.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Argila Verde ou Branca;
 • Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos;
 • Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •

Argila Verde/Branca– Com ação estimulante, desintoxicante e tonificante/Com ação reminera-
lizante, suavizante e purificante;

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

•

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

•

Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos – Composto pelos seguintes ativos: Cafeína, Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia e Arnica. Com propriedades desconges-
tionantes e revitalizantes, promove aumento de circulação sanguínea e estimula a lipólise
(quebra de gordura), além de melhorar a textura e a firmeza da pele;

• Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vaso-
dilatação, estimulando a circulação e auxiliando a melhor absorção dos ativos.
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
ARGILOTERAPIA CORPORAL REDUTORA

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 

4.

 

Realizar manobras de massagem redutora e modeladora com o
Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos nas regiões a serem 
trabalhadas;

 

3.

 

Finalizar aplicando Fluido Termo Ativo, com luvas, realizando movi-
mentos de pinçamento até sua absorção.

 

5.
 

Preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos e retirar 
com toalha úmida;
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Massagem Crioterápica

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Estimula a circulação sanguínea e
auxilia na eliminação de toxinas;
Com o aumento do metabolismo 
energético do local, há uma significativa
redução da gordura localizada.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Massagem com aplicação do Gel Redutor 
que ao ser aplicado, pode provocar um 
resfriamento brusco na pele, agindo no 
momento em que o organismo procura 
manter o equilíbrio térmico e reaquece a 
região. Auxilia na redução da celulite, gordura 
localizada e flacidez.

Princípio baseado na homeostase, ou 
seja, quando o organismo é exposto ao 
frio de qualquer origem, ele queima 
gordura para restituir a temperatura 
normal do corpo.    • Tumores malígnos;

 • Processos inflamatórios;
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PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;
 

 
      

 
      

 • Creme de Massagem Citrus Aurantium e Arnica;
 • Gel Redutor - Para a utilização desse produto

recomendamos alguns cuidados: não aplicar na
área do abdômen em período menstrual e na região 
dos rins, pulmões e seios. Utilizar somente na região 
a ser tratada, abdômen, glúteos e pernas. Devido ao 
intenso resfriamento, pode gerar desconforto. 
O cliente não deve tomar banho antes de 2 horas
após o tratamento. Utilizar luvas para sua aplicação.
Não ocluir e não utilizar nenhuma fonte de calor
para não alterar a ação do produto. 

 

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •  Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 
• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 

esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

• Creme de Massagem Citrus Aurantium e Arnica – Com propriedades desintoxicantes, auxilia
na eliminação de toxinas e ativa a circulação, além de auxiliar na quebra de gordura (lipólise);

• Gel Redutor para o Corpo –  Composto por Mentol e Cânfora,  ativos que podem provocar 
resfriamento brusco, fazendo com que o corpo procure manter e equilíbrio térmico, reaquecendo 
a região, resultando na queima de calorias, aumentando o fluxo sanguíneo, descongestionando os 
tecidos e tornando-os mais firmes.
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Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 3.

 

Aplicar o Creme de Massagem Citrus Aurantium e Arnica,
massageando com deslizamentos profundos, amassamentos rápidos,
fricção circular e rolo longitudinal (pode ser feito com as duas mãos,
com dorso dos dedos e cutâneo); 

 
4.

 

Importante: cuidar para não aplicar na área dos rins, pulmões e seios.
Finalizar aplicando o Gel Redutor nas regiões a serem trabalhadas
em movimentos de pinçamentos até a absorção na pele. 
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Massagem Relax Therapy

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Aumento da circulação sanguínea e linfática;
Alívio da dor;
Aumento da amplitude do movimento;
Relaxamento físico;
Alívio da ansiedade e tensão.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Promove um aumento da circulação 
sanguínea,  auxilia na eliminação de 
toxinas, melhora a nutrição dos tecidos,  
além de proporcionar relaxamento e 
sensação de bem estar.

Manobras de deslizamentos, amassamen-
to, torcedura, fricção e pinçamentos.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM RELAX THERAPY

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Esfoliante Erva Limão Corpo e Rosto; 

      
 

 • Creme para Massagem Relaxante Erva Limão.

•

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Esfoliante Erva Limão Corpo e 
Rosto com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com um papel ou toalha seca;

 3.
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•

•

 

Esfoliante Erva Limão Corpo e Rosto – Promove limpeza da pele e desobstrução dos poros, 
removendo as células mortas e estimulando a renovação celular.

Creme para Massagem Relaxante Erva Limão – Promove aumento da circulação, auxiliando 
na eliminação de toxinas e proporciona relaxamento e sensação de bem estar.

Realizar manobras de massagem relaxante com o
Creme para Massagem Relaxante Erva Limão.
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Lipolifting Corporal
com Argilas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Manobras de pressão, pinçamentos,
alongamentos e deslizamentos circulares;
Auxilia o metabolismo na perda calórica;
Melhora a circulação sanguínea e linfática;
Rejuvenescimento e tonificação.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Oxigena os tecidos, aumentando a absorção 
dos benefícios cosméticos presentes na cafeína 
e argila. Auxilia nos tratamentos para redução 
de medidas, flacidez e celulite.

Manobras de pressão, pinçamentos, 
alongamentos e deslizamentos circulares.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
LIPOLIFTING CORPORAL COM ARGILAS

4

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;
 

 
      

 
      

 • Argila Preta ou Verde;
 • Creme de Massagem Cafeína7 ativos;
 • Gel Redutor para o Corpo - Para a utilização desse 

produto recomendamos alguns cuidados: não aplicar 
na área do abdômen em período menstrual e na região 
dos rins, pulmões e seios. Utilizar somente na região 
a ser tratada, abdômen, glúteos e pernas. Devido ao 
intenso resfriamento, pode gerar desconforto. 
O cliente não deve tomar banho antes de 2 horas
após o tratamento. Utilizar luvas para sua aplicação.
Não ocluir e não utilizar nenhuma fonte de calor
para não alterar a ação do produto.  

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 

•  Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;

 

 

•

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

• Argila Preta/Verde– Com ação estimulante, redutora e rejuvenescedora/Com ação estimulante, 
desintoxicante e tonificante.

•

Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos – Composto pelos seguintes ativos: Cafeína, Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia e Arnica. Com propriedades desconges-
tionantes e revitalizantes, promove aumento de circulação sanguínea e estimula a lipólise
(quebra de gordura), além de melhorar a textura e a firmeza da pele;

Gel Redutor para o Corpo –  Composto por Mentol e Cânfora,  ativos que podem provocar 
resfriamento brusco, fazendo com que o corpo procure manter e equilíbrio térmico, reaquecendo 
a região, resultando na queima de calorias, aumentando o fluxo sanguíneo, descongestionando os 
tecidos e tornando-os mais firmes.
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Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 3.

 

Preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos 
e retirar com toalha úmida;  

4. 

Finalizar aplicando uma fina camada de Gel Redutor nas regiões
a serem trabalhadas (usar luvas).

 

5.
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
LIPOLIFTING CORPORAL COM ARGILAS

Realizar manobras de massagem redutora e modeladora com o
Creme de Massagem Cafeína 7 ativos nas regiões a serem 
trabalhadas (abdome, coxas e glúteos);



Massagem
Turbinada

Roteiro
de tratamento



D’agua Natural Cosméticos

Índice Principais características

Principais benefícios

Contraindicações

Preparo do ambiente

Frequência de uso

Produtos a serem utilizados

Roteiro de aplicação

3

4

5

D’agua Natural Cosméticos

Efeitos dos produtos



D’agua Natural Cosméticos
3

Massagem Turbinada

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Atinge pontos que auxiliam na redução 
de medidas e na modelagem corporal;
Auxilia na redução de gordura localizada
e elimina toxinas;
Ativa a circulação e estimula a musculatura.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

A Massagem Turbinada é um misto de mas-
sagem modeladora com estimulação muscu-
lar. Ativa a circulação sanguínea, aumentan-
do a oxigenação dos tecidos e liberando 
toxinas do organismo. 

Baseada em princípios da terapia chinesa, 
utilizar rolo com ventosas. Movimentos 
intensos, rápidos e repetitivos.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM TURBINADA
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PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos;
 • Argila Verde;
 • Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •

Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos – Composto pelos seguintes ativos: Cafeína, Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia e Arnica. Com propriedades desconges-
tionantes e revitalizantes, promove aumento de circulação sanguínea e estimula a lipólise
(quebra de gordura), além de melhorar a textura e a firmeza da pele;

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

•

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

•

Argila Verde – Com ação estimulante, desintoxicante e tonificante;

• Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vaso-
dilatação, estimulando a circulação e auxiliando a melhor absorção dos ativos.
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM TURBINADA

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 

5.

 

Preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos e retirar 
com toalha úmida;

 

3.

 

Finalizar aplicando Fluido Termo Ativo, com luvas, realizando movi-
mentos de pinçamento até sua absorção.

 

6.

 

Após, aplicar o Creme de Massagem Cafeína 7 ativos.

4. Utilizar o rolo massageador com deslizamentos rápidos e longitudinais
de vai e vem, no sentido de distal para proximal nas regiões a serem
trabalhadas;



Tratamento Detox
Tonificante com
Goji Berry

Roteiro
de tratamento



D’agua Natural Cosméticos

Índice Principais características

Principais benefícios

Contraindicações

Preparo do ambiente

Frequência de uso

Produtos a serem utilizados

Roteiro de aplicação

3

4

5

D’agua Natural Cosméticos

Efeitos dos produtos

6Roteiro de aplicação



D’agua Natural Cosméticos
3

Tratamento Detox Tonificante
com Goji Berry

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Auxilia na revitalização e tonificação 
cutânea;
Melhora do contorno corporal;
Melhora da circulação;
Auxilia na desintoxicação e renovação
melhorando a elasticidade da pele.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Protocolo direcionado para eliminação de 
toxinas, com ação antioxidante melhorando o 
contorno corporal proporcionando redução e 
revitalização. Através de manobras estimulantes 
e a ação dos ativos específicos obtêm-se a 
reposição de minerais e renovação celular.

Massagem direcionada com manobras 
tonificantes proporcionando melhora da 
circulação;
Deslizamento alternado superficial e 
profundo;
Amassamento alternado;
Pinçamentos e cutelagens.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
TRATAMENTO DETOX TONIFICANTE 

COM GOJI BERRY

4

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Argila Verde;
 • Creme de Massagem Goji Berry;
 •

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

Gel Termo Ativo.

• 

Argila Verde – Com ação estimulante, desintoxicante e tonificante;

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

•

 
•

•

Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

Creme de Massagem Goji Berry – Possui ação antioxidante, auxilia na eliminação de toxinas,
favorecendo a reposição de minerais e a renovação celular, combate os radicais livres deixando a 
pele mais saudável;

• Gel Termo Ativo – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, Centella Asiática, Hera, 
Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vasodilatação, estimulando a
 circulação sanguínea e descongestionando o tecido e atenuando as ondulações causadas 
pela celulite.



ROTEIRO DE TRATAMENTO
TRATAMENTO DETOX TONIFICANTE 

COM GOJI BERRY

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 

5.

 

 

3.

 
Finalizar aplicando o Gel Termo Ativo  com manobras de deslizamento
até sua absorção.

 

 

Preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos e retirar 
com toalha úmida;

4. Fazer massagem tonificante* com o Creme de Massagem Goji Berry;

Abdome 1. Realizar manobras de deslizamento superficial em todo abdome;  
2.

 
Após, realizar massagem com deslizamento circular para
estímulo do peristáltico em volta do umbigo no sentido 
horário; 

3. Após, realizar movimentos de amassamentos nas laterais e 
região central do abdome; 

 
 

 

 

 
 

 

*Massagem Tonificante

4. Realizar movimentos de fricção nas laterais e central com punhos 
fechados; 

5. Realizar manobras de deslizamento do profundo para o superficial
alternado para modelagem de cintura; 

6. Realizar deslizamento direcionado para os linfonodos inguinais. 

5
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Coxas
 

ROTEIRO DE TRATAMENTO
TRATAMENTO DETOX TONIFICANTE 

COM GOJI BERRY

 
 

 

Realizar movimentos de deslizamento superficial alternado 
na região a ser trabalhada; 

1.

 
 

2.

 

Após, realizar movimentos de amassamentos nas laterais 
e central; 

 

3.

 

Realizar movimentos de fricção alternado com punhos 
fechados; 

4. Realizar movimentos de deslizamento alternado na vertical; 

5. Após, realizar movimentos de deslizamento alternado geral; 

6. Pinçamento com as pontas dos dedos para tonificação. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Diminuição dos líquidos da pele;
Oxigenação dos tecidos;
Prevenção da formação de nódulos
celulíticos.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

A lipomodelagem favorece a reorganização do 
tecido, as trocas metabólicas, diminuindo os 
líquidos retidos promovendo uma desintoxica-
ção  e a eliminação de células mortas da epider-
me. Trabalha modelando o corpo, revitalizando 
os tecidos, melhorando o aspecto da celulite e 
auxiliando na redução de medidas.

Deslizamentos profundos
Amassamentos  rápidos e vigorosos
Movimentos no sentido da linfa

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;

Lipomodelagem
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PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Creme de Massagem Complexo Ecofloral;
 • Máscara Corporal Complexo Ecofloral com Cafeína;

• Fluido Termo Ativo.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •

Creme de Massagem Complexo Ecofloral – Composto por extratos de Guaraná, Hera,
Centella Asiática, Cavalinha, Castanha da Índia. Têm propriedades estimulantes, tonificantes e
hidratantes que atenuam as ondulações e asperezas causadas pela celulite, auxiliando também
na redução de medidas;  

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

•

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

•

Máscara Corporal Complexo Ecofloral com Cafeína – Contêm Guaraná, Hera,
Centella Asiática, Cavalinha, Castanha da Índia e Cafeína. Com propriedades descongestionantes,
revitalizadoras e estimulantes, promove o aumento da circulação e estimula a lipólise;

• Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vaso-
dilatação, estimulando a circulação e auxiliando a melhor absorção dos ativos.

ROTEIRO DE TRATAMENTO
LIPOMODELAGEM



ROTEIRO DE TRATAMENTO
LIPOMODELAGEM

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 

5.

 

 

3.

 
Finalizar aplicando o Gel Termo Ativo  com manobras de deslizamento
até sua absorção.

 

 

Após aplicar o Creme de Massagem Complexo Ecofloral. Realizar
manobras

4. Fazer massagem tonificante* com o Creme de Massagem Goji Berry;

Abdome 1. Realizar manobras de deslizamento superficial em todo abdome;  
2.

 
Após, realizar massagem com deslizamento circular para
estímulo do peristáltico em volta do umbigo no sentido 
horário; 

3. Após, realizar movimentos de amassamentos nas laterais e 
região central do abdome; 

 
 

 

 

 
 

 

*Massagem Tonificante

4. Realizar movimentos de fricção nas laterais e central com punhos 
fechados; 

5. Realizar manobras de deslizamento do profundo para o superficial
alternado para modelagem de cintura; 

6. Realizar deslizamento direcionado para os linfonodos inguinais. 

5



D’agua Natural Cosméticos
cosmética para profissionais

D’agua Natural Cosméticos
Rua Comendador Tavares, 143
Porto Alegre – RS
CEP 90230-020
Fone (51) 2118.7588
www.daguanatural.com.br
sac@daguanatural.com.br
www.facebook.com/DaguaNatural

6

  
 

 

 

 

 

ROTEIRO DE TRATAMENTO
LIPOMODELAGEM

Coxas
 

 
 

 

Realizar movimentos de deslizamento superficial alternado 
na região a ser trabalhada; 

1.

 
 

2.

 

Após, realizar movimentos de amassamentos nas laterais 
e central; 

 

3.

 

Realizar movimentos de fricção alternado com punhos 
fechados; 

4. Realizar movimentos de deslizamento alternado na vertical; 

5. Após, realizar movimentos de deslizamento alternado geral; 

6. Pinçamento com as pontas dos dedos para tonificação. 
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Dermotonificação Cutânea Corporal 
com Argila

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Auxilia na revitalização e tonificação cutânea; 
Melhora a circulação sanguínea;
Auxilia na suavisação de marcas de expressão;
Auxilia na recuperação da firmeza e elasticidade
da pele;
Rejuvenecimento e tonificação.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Manobras de pressão, pinçamentos, 
alongamentos e deslizamentos circulares.

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;

Trata-se de uma massagem realizada om os bene-
fícios cosméticos da  argila e ativos regeneradores. 
Auxilia na eliminação de toxinas do organismo, 
tonificando peles envelhecidas e flácidas.



D’agua Natural Cosméticos

DERMOTONIFICAÇÃO CUTÂNEA CORPORAL
COM ARGILA

4

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Argila Preta;
 • Loção ou Creme de Massagem Óleo de Argan;
 • Gel Redutor.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •

Argila Preta – Com ação estimulante, redutora e rejuvenescedora;

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

•

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

•

Loção ou Creme de Massagem Óleo de Argan – Com propriedades hidratantes, antioxidantes
e nutritivas, proporciona firmeza à pele, além de evitar o ressecamento e prevenir estrias.

• Gel Redutor para o Corpo –  Composto por Mentol e Cânfora,  ativos que podem provocar 
resfriamento brusco, fazendo com que o corpo procure manter e equilíbrio térmico, reaquecendo 
a região, resultando na queima de calorias, aumentando o fluxo sanguíneo, descongestionando os 
tecidos e tornando-os mais firmes.



DERMOTONIFICAÇÃO CUTÂNEA CORPORAL
COM ARGILA

Roteiro de Aplicação

Passo a passo 1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

 

5.

 
 

3.

 
 

 

Preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos e retirar 
com toalha úmida;

4. Realizar manobras de massagem redutora com a Loção ou Creme
de Massagem Óleo de Argan;

Aplicar uma camada de Gel Redutor, evitando contato com as regiões 
dos rins e articulações. Após, envolver com atadura (bandagem) 
umedecida com água gelada. Deixar agir por 30 minutos e retirar. 

Realizar deslizamento direcionado para os linfonodos inguinais.

 Abdome 1 Realizar manobras de deslizamento superficial em todo o abdome;

2 Após, realizar massagem com deslizamento circular para estímulo  do
peristáltico em volta do umbigo no sentido horário;

3 Após, realizar movimentos de amassamentos nas laterais e região
central do abdome;

4 Realizar movimentos de fricção nas laterais e região central com 
punhos fechados;

5 Realizar manobras de deslizamento profundo alternado para 
modelagem de cintura;

6

5
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Coxas

Pinçamento com as pontas dos dedos para tonificação.

 1. Realizar movimentos de deslizamento superficial alternado na região
ser trabalhada;

2. Após, realizar movimentos de amassamentos nas laterais e central;

3. Realizar movimentos de fricção alternado com punhos fechados;

4. Realizar movimentos de deslizamento alternado na vertical;

5. Após, realizar movimentos de deslizamento alternado geral;

6.

DERMOTONIFICAÇÃO CUTÂNEA CORPORAL
COM ARGILA

Realizar deslizamento alternados ascendentes.

. Glúteos 1 Realizar movimentos de deslizamento superficial;

2. Realizar manobras de amassamentos ascendentes;

3. Após, realizar movimentos de fricção com punhos fechados
 ascendentes;

4.
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3

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Auxilia na revitalização e tonificação cutânea;
Melhora do contorno corporal;
Melhora da circulação;
Auxilia na recuperação da firmeza e 
elasticidade da pele.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

Hidrotonificação 
Redutora e Revitalizadora 

do Tônus Corporal

Massagem direcionada com manobras de 
estímulo e melhora da circulação;
Deslizamento alternado superficial e 
profundo;
Amassamento alternado.  • Tumores malígnos;

 • Processos inflamatórios;

Protocolo direcionado para melhora do 
contorno corporal proporcionando 
redução e revitalização da pele. Através 
de manobras estimulantes e a ação dos 
ativos específicos obtêm-se a melhora 
da circulação, que auxilia na perda local 
de gorduras e tonificação do tecido.



D’agua Natural Cosméticos

ROTEIRO DE TRATAMENTO
HIDROTONIFICAÇÃO REDUTORA E 

REVITALIZADORA DO TÔNUS CORPORAL

4

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS,

 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Creme de Massagem Óleo de Argan;
 • Argila Rosa;
 • Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •

Creme de Massagem Algas Marinhas, Centella Asiática e Bio Ativo Natural – Com propriedades
hidratantes, estimulantes e regenerativas, ativa a circulação, auxilia na eliminação de toxinas
e na redução de medidas;

 Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem – Contém extrato de erva limão que provoca
aumento da microcirculação e possui propriedades antissépticas e purificantes, promovendo
a limpeza da pele;  

 

•

• Creme Esfoliante Apricot Média ou Forte Abrasão – Contém semente e óleo de apricot. Os 
esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos estéticos removendo as células mortas e
estimulando a renovação celular;

•

Argila Rosa – Com ação antioxidante, revitalizante e desintoxicante;

• Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral – Composto pelo Complexo Ecofloral (Guaraná, 
Centella Asiática, Hera, Cavalinha, Castanha da Índia) e Nicotinato de Metila, promove a vaso-
dilatação, estimulando a circulação e auxiliando a melhor absorção dos ativos.

Protocolo 1 - Tonificação e revitalização.

Protocolo 2 - Redução e melhora de tônus.
 • Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem;
 • Creme Esfoliante Apricot Média ou

Forte Abrasão;   
     

  
     

 

 • Creme de Massagem Algas, Centella e Bio Ativo.
 • Loção para Massagem Óleo de Argan
 • Fluido Termo Ativo Complexo Ecofloral.

• Creme de Massagem e Loção Óleo de Argan – Com propriedades hidratantes, antioxidantes e
nutritivas, proporciona firmeza e elasticidade à pele, além de evitar o ressecamento e prevenir
estrias;



HIDROTONIFICAÇÃO REDUTORA E 
REVITALIZADORA DO TÔNUS CORPORAL

ROTEIRO DE TRATAMENTO

Roteiro de Aplicação

Passo a passo
(Para os dois
protocolos)

1. Higienizar a pele com a Solução Multifuncional Pré e Pós Massagem; 

2. Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Apricot Média 
ou Forte Abrasão com movimentos circulares em toda a região a ser 
trabalhada. Retirar o produto com uma toalha seca;

Massagem Tonificante - Efetuar com Creme de Massagem Óleo de Argan

Iniciar com movimentos superficiais nas regiões à serem tratadas 
com movimentos ascendentes; 

1.

2. Realizar deslizamentos superficiais, deslizamento profundo, 
deslizamento superficial alternado;

 

6.

 

Após, preparar uma mistura homogênea de Argila com água mineral. 
Aplicar nas regiões a serem tratadas, ocluir com filme osmótico 
e lençol ou manta térmica, deixar agir de 20 à 30 minutos e retirar 
com toalha úmida;

 

3.

 

Deslizamento profundo alternado passando para o superficial;

 

5.

 

Realizar manobras de amassamento profundo, amassamento 
alternado, deslizamento profundo alternado;

4. Após, realizar manobras de pinçamento intenso por toda a região;

Finalizar, aplicando o Fluido Termo Ativo, com luvas, realizando
movimentos de pinçamento até sua absorção.

7.

5

Protocolo 1 -  Direcionado para tonificação e revitalização 
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Massagem Modeladora - Efetuar manobras intensas para modelagem com o Creme de 
Massagem Algas Marinhas, Centella Asiática e Bio Ativo Natural

Iniciar com movimentos superficiais nas regiões à serem tratada com 
movimentos ascendentes e de torção. As manobras deverão dar evi-
dência ao contorno e trabalhar com intensidade nas regiões escolhidas;

1.

2.

6.

 

3.

 

5.

 

4.

7.

Protocolo 2 -  Direcionado para redução e melhora do tônus

HIDROTONIFICAÇÃO REDUTORA E 
REVITALIZADORA DO TÔNUS CORPORAL

ROTEIRO DE TRATAMENTO

Após, realizar manobras de deslizamento superficial alternado;

Após, realizar movimentos de amassamento profundo com torção;

Após, preparar uma mistura homogênea de Argila Rosa com a Loção
para Massagem Óleo de Argan (máscara). Aplicar nas regiões à serem
tratadas, ocluir com filme osmótico, deixar agir de 20 à 30 minutos e 
retirar com toalha úmida; 

Realizar movimentos de amassamentos alternando fazendo a prega;

Após, realizar manobras de amassamento circular com os punhos 
fechados;

Realizar movimentos de pinçamento seguido de cutelagem;

Finalizar com deslizamento alternado do profundo para o superficial;

Finalizar, aplicando o Fluido Termo Ativo, com luvas, realizando
movimentos de pinçamento até sua absorção.

8.

8.
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3

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;

Bambuterapia

Cortado na época da lua minguante, o bambu passa 
por um processo de tratamento que o deixa pronto para 
o uso. É uma planta que acumula grande energia, pois seu
tempo de maturação é de muitos anos. Enquanto está crescendo, 
o bambu é energizado pelo vento, sol, lua e chuva, tornando-se 
cada vez mais forte e resistente. Depois de colhido, seu preparo 
para uso é muito importante para que se atinja o resultado 
esperado na massagem.

Para um maior relaxamento durante a massagem, o bambu 
pode ser aquecido em toalhas quentes e secas.

Deslizamentos profundos, amassamentos 
rápidos e vigorosos e drenagem linfática.

Alivia dores musculares;
Melhora a circulação linfática;
Energiza através da massagem;
Ajuda a modelar o corpo.  



D’agua Natural Cosméticos
4

PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTO A SER UTILIZADO,

 • Óleo Aruk Semente de Uva e Cereja.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •  Óleo Aruk Semente de Uva e Cereja – Deixa a pele macia e aveludada, pois possui propriedades
hidratantes que auxiliam na prevenção do envelhecimento da pele. Oferece uma sensação
de relaxamento e prazer.  

ROTEIRO DE TRATAMENTO
BAMBUTERAPIA



ROTEIRO DE TRATAMENTO
BAMBUTERAPIA

Roteiro de Aplicação

Passo a passo

1.

 

Utilizando o bambu curto e grosso, iniciar a massagem pelo pé, fazendo 
deslizamento na planta do mesmo, seguido de rolamento na planta e 
dorso dos pés;

 

2.

 

Com o bambu fino pequeno, fazer um rolamento entre os dedos 
(repetir o movimento de 5 a 10 vezes);

 

5.

 

 3.

 

Em seguida, fazer rolamentos, amassamentos, pressões, movimentos 
semicirculares e deslizamentos, utilizando os dois tipos de bambu;

 

 

Usando a ponta do bambu, pressionar o meio do pé, em pontos 
energéticos, fazendo ligeira pressão e descompressão. Pressionar 
também os dedos, a partir dos pontos de reflexologia; 

Alternando os bambus, realizar relaxamento inicial com deslizamento
superficial nas pernas, tronco e braços;

4.

Abdome

1.

 

Usando bambu com haste pequena, iniciar com rolamentos nas laterais
e em seguida realizar rolamentos circulares no reto abdominal; 

 

2.

 

Com bambu longo, realizar movimentos de modelagem na cintura;

 

3.

 

Fazer movimentos vibratórios em direção à região pubiana e, após, 
realizar amassamentos nas laterais e centro;

 
 

 

 

 
 

 

4. Utilizando bambu curto e grosso, fazer movimentos peristálticos com 
amassamentos e depois pressionar com as pontas do bambu. Em 
seguida, realizar novos rolamentos. 

5. Com as hastes longas, fazer movimentos em forma de V, puxando das 
laterais para o centro do abdômen. 

6. Finalizar com alongamentos no reto abdominal e deslizamentos.

5

Área de pés e pernas Bambus utilizados: curto e grosso, fino e pequeno.

6. Sempre finalizar com deslizamento e bombeamento nos gânglios
da virilha.

Bambus utilizados: com haste pequena, longo, curto e grosso.



ROTEIRO DE TRATAMENTO
BA,MBUTERAPIA

Colo
 

 
 

 

Com bambu curto e grosso, fazer rolamentos nas laterais 
(próximos às axilas), no externo, ombros e trapézio;

1.

 

 

2.

 

Trabalhar pescoço com a cabeça para o lado (nessa região, 
sugerimos aquecer o bambu em manta térmica);

 

3.

 

Com bambu longo, realizar alongamento na região do pescoço, 
solicitando que, neste momento, cliente faça exercício de 
respiração. Puxar e elevar a cabeça, alongando;

4. Com bambu pequeno e fino, fazer um deslizamento suave,
ativando assim a circulação; 

5. Pressionar pontos de energia para facilitar a oxigenação 
(pressões suaves que vão ajudar na circulação);

6. Movimentos de puxar com uma haste e segurar com a outra;

Bambus utilizados: curto grosso, longo, pequeno fino.

7. Fazer deslizamentos e movimentos semicirculares, repetindo 
várias vezes os movimentos;

8. Fazer ligeira vibração, do centro em direção à orelha. Repetir 
de 10 a 15 vezes;

9. Encerrar com movimentos de deslizamento drenantes;

10. Com as pontas dos dedos, massagear as orelhas.

Mãos e braços Bambus utilizados: curto, longo, pequeno fino.

Apoiar o dorso da mão e, com bambu curto, fazer rolamento
em toda a mão. Com a haste pequena e fina, fazer movimentos 
entre os dedos (como os feitos nos pés, repetindo de 5 a 
10 vezes);

1.

2. Com as duas hastes menores, fazer rolamentos nos braços, 
uma de cada lado (repetir de 5 a 10 vezes), realizando 
rolamentos e amassamentos na parte interna e externa do 
braço; 

3. Com as hastes longas, fazer deslizamentos em todo o braço
e finalizar;

4. Repetir no outro braço.

6
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Para quem trabalha com cristais, pode ser feito o alinhamento dos Chakras.

Membros inferiores Bambus utilizados: pequeno e grande.

Iniciar com rolamentos no tendão de Aquiles e calcanhar;1.
2. Realizar rolamentos na panturrilha, seguindo na parte da coxa 

e glúteos;

3. Com as hastes maiores, fazer deslizamentos e amassamentos 
em toda perna;

4. Fazer os mesmos movimentos na parte da frente das pernas.

ROTEIRO DE TRATAMENTO
BA,MBUTERAPIA

Coluna Bambus utilizados: curto e grosso, pequeno e fino, longo.

Com bambu pequeno e grosso, realizar rolamentos pelas 
laterais e ombros em direção às axilas;

1.

2. Usando hastes longas, fazer os mesmos movimentos na região 
dos culotes e glúteos;

3. Com as hastes finas e pequenas, fazer pressão nos pontos 
(shiatsu), com ponta do bambu, contornando a escápula
(pressão de 6 a 10 vezes);

4. Fazer pressão e deslizamento (pode aquecer o bambu com 
auxílio de manta térmica, ou toalhas quentes); 

5. Com bambu longo, realizar deslizamento nas costas para 
finalizar.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTRAINDICAÇÕES

Hipertensos (não controlados);
 • Gestantes;
 • Pós-operatório;
  •

 • Pessoas com comprometimento
vascular avançado; 

 • Pessoas com dermatites e ou alergias;
 • Alergia a algum dos ativos presentes na

fórmula. 

 • Tumores malígnos;
 • Processos inflamatórios;

Massagem Havaiana

A Massagem Havaiana existe há mais de dois mil anos. Inicialmente 
era utilizada na Polinésia e no Havaí como uma forma de iniciação 
dos adolescentes na fase adulta. Num ritmo de passagem, os jovens
eram massageados durante dez dias, a fim de despertar e conhecer
as sensações de seu próprio corpo. A Massagem Havaiana realizada
pelos Kahunas era uma forma de treinar os membros de cada
família para que essa tradição fosse transmitida de geração em 
geração.

A Massagem Havaiana ou Lomi Lomi é uma técnica realizada com 
músicas típicas, movimentos ondulares com o antebraço e a base 
do punho, como se o massoterapeuta estivesse realizando uma 
dança no corpo do cliente. 

Deslizamentos profundos, movimentos 
rápidos e sincronizados e efeito relaxante.

Libera bloqueios;
Gera energia;
Relaxa a musculatura.
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PREPARO DO AMBIENTE

Luz baixa, aromatizador de ambiente com 
perfume suave. O cliente deve ficar 
confortável e relaxado. 

FREQUÊNCIA DE USO

O ideal para obter os resultados desejados 
são dez sessões, no mínimo duas vezes por 
semana, com duração de uma hora cada 
sessão.

PRODUTO A SER UTILIZADO,

 • Óleo Aruk Semente de Uva e Cereja.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:

 •  Óleo Aruk Semente de Uva e Cereja – Deixa a pele macia e aveludada, pois possui propriedades
hidratantes que auxiliam na prevenção do envelhecimento da pele. Oferece uma sensação
de relaxamento e prazer.  

ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM HAVAIANA



ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM HAVAIANA

Roteiro de Aplicação

Passo a passo

1.

 

O contato inicial dá-se por cima do lençol com movimentos de balanço;

 

2.

 

Para iniciar o relaxamento, puxar lentamente o lençol;

 

5.

 
 3.

 

Realizar deslizamento palmar da cervical até o sacro, abrindo pela crista
ilíaca e retornando pelas laterais das costas;

 

 

Passar o Óleo Aruk em suas mãos e antebraços, depois espalhar em 
toda a região das costas da cliente, nos membros superiores e inferiores;

Da extremidade da mesa, deslizar com as mãos do sacro até a cervical;4.

Membros inferiores

7.

 

Membro superior do cliente relaxado e solto ao lado da mesa, deslizar 
alternando as mãos no sentido do ombro;

 

8.

 

Estender o membro superior ao lado da cabeça do cliente e deslizar com 
uma das mãos do quadril até a mão;

 

9.

 

Realizar movimentos alternados com antebraços no músculo trapézio;

 
 

 

 

10. Na lateral da mesa, trabalhar a região lombar fazendo movimentos
circulares;

11. Trocar de lado e executar a mesma sequência do outro lado.

5

Decúbito ventral

6. Fazer uma rotação interna do membros superiores, apoiando uma mão 
no ombro do cliente, soltando a escápula e, com a outra mão, deslizando 
na margem medial da escápula. Deslizar a rotação externa do membro 
superior;

1. Espalhar o Óleo Aruk. Deslizar em direção aos pés, segurar os torno-
zelos. Fazer um balanço e alongar;

2. Com os antebraços, trabalhar as plantas dos pés;

3. Na coxa, deslizar com antebraços;

4. Flexionando o membro Inferior, sentar ao lado do cliente e massagear 
a coxa com os antebraços;

5. Sentar-se à mesa e, com os antebraços, deslizar na perna do cliente.
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ROTEIRO DE TRATAMENTO
MASSAGEM HAVAIANA

1.

Decúbito dorsal

Mãos

2
 

3.

Espalhar o Óleo Aruk.
. Da extremidade da mesa, deslizar com as mãos do tórax até o púbis, 

4

abrindo para as laterais e retornando.
 Realizar deslizamento palmar do centro do tórax até o púbis, abrindo 

5.

pela crista ilíaca e retornando pelas laterais do tórax.
. Fazer uma pressão no músculo trapézio, deslizar pelo externo e descer 

1.

com antebraço.
 

2

Entrelaçar a mão com a do cliente e, com a outra, deslizar no tórax 
lateral com mão e antebraço nos membros superiores.

 

3

com as mãos e antebraços, realizar movimentos no braço.
. Estender os membros superiores e deslizar na lateral do tórax até a 

mão.
. Trocar de lado e repetir a sequência.

Semiflexionar os membros superiores ao lado da cabeça do cliente e,

Membros inferiores

1. Deslizar até os pés, segurar os tornozelos, balançar e alongar.
2. Com antebraços, massagear as plantas dos pés.
3. Com antebraços, realizar movimentos na lateral da coxa.
4. Flexionar membros inferiores e trabalhar coxa com antebraço.

5. Com mãos e antebraços alternados, massagear a região posterior do 
joelho.

6. Deslizar na coxa e, depois do joelho, deslizar na perna.
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