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DE NOYLE’S 
Sencha 

Chá Verde spa 

 
 

 
 
Escolhemos o Chá Verde para preparar uma grande diversidade de tratamentos faciais e corporais, devido aos seus 
conhecidos efeitos benéficos para a saúde, por ser um ingrediente totalmente natural, pela sua demonstrada 
eficácia e também devido às suas duas funções anti-radicais e lipolítica. 
Para complementar os efeitos do Chá Verde e personalizar os tratamentos, incorporámos “concentrados Sencha” e 
“aromatizante de frutas”. 
 
 
 
Tratamentos Corporais com Chá Verde Sencha 

 

 Tratamento Lipolítico Sencha 

o Celulite dura em zonas localizadas (pernas ) 

o Celulite+retenção de líquidos 

o Celulite com flacidez 

 Tratamento Reafirmante com Chá Verde Sencha 

 Tratamento Drenante com Chá Verde Sencha 

 Tratamento Nutritivo – Antiradicais Sencha 

 
 
 
Tratamentos Faciais com Chá Verde Sencha 

 

 Tratamento Reafirmante – Antiradicais – Nutritivo Sencha  
  
 
 
 
 
 
 
 

Luís Pereira da Silva, Lda 
Produtos, acessórios e mobiliários para cabeleireiros e esteticistas 

Rua Senhora da Penha, 132        4460 - 423 Senhora da Hora 
Telefone: 22 957 70 20        Fax: 22 957 70 29  

 e-mail: lps132@hotmail.com              www.luispereiradasilva.pt 
 



2 

 

Tratamentos Corporais com Chá Verde Sencha 

 

Tratamento Lipolítico Sencha 
 

1. Limpar e tonificar 
          Limpar e tonificar a zona a trabalhar com leite D Hidratante e tónico corporal 

 
2. Realizar SUGAR PEELING 

Aplicar com a palma da mão, fazendo uma ligeira esfoliação. Retirar com água. A esfoliação natural prepara a 
pele para o tratamento. 

 
3. Preparar MÁSCARA SENCHA 

Para uma envoltura completa, adicionar 200 g de Máscara Sencha a 200 ml de água quente + 2 colheres de 
sobremesa de concentrado Sencha anticelulite. Misturar até obter uma massa homogénea que facilite a 
aplicação. Recomenda-se cobrir com um plástico e com uma manta eléctrica para manter a máscara húmida, 
pois uma vez seca, a máscara deixa de possuir propriedades. Deixar actuar durante 20-25 min e retirar no 
duche (sem sabão) ou com a luva. 
 
Celulite dura em zonas localizadas 
Misturar 125g de Máscara Sencha + 150 ml de água quente + 2 colheres de sobremesa de concentrado 
Sencha anticelulite. 
 
Celulite+retenção de líquidos 
 Misturar 125g de Máscara Sencha + 150 ml de água quente + 1 colher de sobremesa de concentrado Sencha 
anticelulite + 1 colher de sobremesa de concentrado Sencha drenante. 
 

Celulite com flacidez 
Misturar 125g de Máscara Sencha + 150 ml de água quente + 1 colher de sobremesa de concentrado Sencha 
anticelulite + 1 colher de sobremesa de concentrado Sencha Reafirmante. 
 

4. Preparar e aplicar CREME DE MASSAGEM SENCHA 
Celulite dura em zonas localizadas 
Misturar 2,5 colheres de Creme de Massagem Sencha (ou quantidade suficiente para realizar uma massagem 
corporal)  +  2 colheres de sobremesa de concentrado Sencha anticelulite. 
 
Celulite+retenção de líquidos 
 Misturar 2,5 colheres de Creme de Massagem Sencha (ou quantidade suficiente para realizar uma 
massagem corporal) +  1 colher de sobremesa de concentrado Sencha anticelulite + 1  colher de sobremesa 
de concentrado Sencha drenante. 
 
Celulite com flacidez 
Misturar 2,5 colheres de Creme de Massagem Sencha (ou quantidade suficiente para realizar uma massagem 
corporal) + 1 colher de sobremesa de concentrado Sencha anticelulite + 1 colher de sobremesa de 
concentrado Sencha Reafirmante. 
 

5. Aplicar uma fina camada de CREME DE MASSAGEM SENCHA 
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Tratamentos Corporais com Chá Verde Sencha 

 

 

 

Tratamento Reafirmante com Chá Verde Sencha 

 
1. Limpar e tonificar 

Limpar e tonificar a zona a trabalhar com leite Desmaquilhante Hidratante e tónico corporal 
 
2. Realizar SUGAR PEELING 

Aplicar com a palma da mão, fazendo uma ligeira exfoliação. Retirar com água. A exfoliação natural prepara 
a pele para o tratamento. 

 
3. Prepara e aplicar, realizando uma massagem com CREME DE MASSAGEM SENCHA 

Misturar 2,5 colheres de Creme de Massagem Sencha (ou quantidade suficiente para realizar uma massagem 
corporal) + 2 colheres de sobremesa de concentrado Sencha Reafirmante. 

 
4. Aplicar MÁSCARA SENCHA 

Para obter um efeito frio reafirmante:  
Para uma envoltura completa, adicionar 200 g de Máscara Sencha a 200 ml de água fria + 2 colheres de 
sobremesa de concentrado Sencha reafirmante. Misturar até obter uma massa homogénea que facilite a 
aplicação. Recomenda-se cobrir com um plástico para manter a máscara húmida, pois uma vez seca, a 
máscara deixa de possuir propriedades. Deixar actuar durante 20-25 min e retirar no duche (sem sabão) ou 
com a luva. 
 
Zonas localizadas 
Misturar 125g de Máscara Sencha + 150 ml de água fria + 2 colheres de sobremesa de concentrado Sencha 
reafirmante. 
 

5. Aplicar uma fina camada de CREME DE MASSAGEM SENCHA 
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Tratamentos Corporais com Chá Verde Sencha 

 

Tratamento Drenante com Chá Verde Sencha 

1. Limpar e tonificar 
Limpar e tonificar a zona a trabalhar com leite D Hidratante e tónico corporal 

 
2. Realizar SUGAR PEELING 
Aplicar com a palma da mão, fazendo uma ligeira exfoliação. Retirar com água. A exfoliação natural prepara 
a pele para o tratamento. 

 
3. Prepara e aplicar, realizando uma massagem de drenagem linfática, com CREME DE MASSAGEM SENCHA 
Misturar 2,5 colheres de Creme de Massagem Sencha (ou quantidade suficiente para realizar uma massagem 
corporal) + 2 colheres de sobremesa de concentrado Sencha Drenante. 

 
4. Aplicar MÁSCARA SENCHA 
Para obter um efeito frio drenante:  
Para uma envoltura completa, adicionar 200 g de Máscara Sencha a 200 ml de água quente + 2 colheres de 
sobremesa de concentrado Sencha Drenante. Misturar até obter uma massa homogénea que facilite a 
aplicação. Recomenda-se cobrir com um plástico e com uma manta eléctrica para manter a máscara húmida, 
pois uma vez seca, a máscara deixa de possuir propriedades. Deixar actuar durante 20-25 min e retirar no 
duche (sem sabão) ou com a luva. 
 
Zonas localizadas 
Misturar 125g de Máscara Sencha + 150 ml de água quente + 2 colheres de sobremesa de concentrado 
Sencha Drenante. 
 
5. Aplicar uma fina camada de CREME DE MASSAGEM SENCHA 
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Tratamentos Corporais com Chá Verde Sencha 

 

Tratamento Nutritivo – Antiradicais Sencha 

Beleza e harmonia para o teu corpo!! 
 

Preparar o Creme Sencha com o aromatizante de frutas Sencha 10 min antes da aplicação. 
 
Preparação: Misturar 2, 5 colheres de Creme de massagem Sencha (ou o suficiente para realizar uma 
massagem corporal) + 2 colheres de sobremesa de aromatizante de frutas Sencha. 
 
 
1. Limpar e tonificar 
Limpar e tonificar a zona a trabalhar com leite D Hidratante e tónico corporal 

 
2. Realizar SUGAR PEELING 
Aplicar com a palma da mão, fazendo uma ligeira exfoliação. Retirar com água e com uma esponja. A 
exfoliação natural prepara a pele para o tratamento. 

 
3. Aplicar, realizando uma massagem com CREME DE MASSAGEM SENCHA 
Realizar uma massagem relaxante com a mistura que se preparou antes do tratamento. 

 
4. Aplicar MÁSCARA SENCHA 
Para uma envoltura completa, adicionar 200 g de Máscara Sencha a 200 ml de água quente + 2 colheres de 
sobremesa de concentrado Sencha Drenante. Misturar até obter uma massa homogénea que facilite a 
aplicação. Recomenda-se cobrir com um plástico e com uma manta eléctrica para manter a máscara húmida, 
pois uma vez seca, a máscara deixa de possuir propriedades. Deixar actuar durante 20-25 min e retirar no 
duche (sem sabão) ou com a luva. 
 
5. Aplicar uma fina camada de CREME DE MASSAGEM SENCHA 
 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Em qualquer dos tratamentos corporais, para um maior relaxamento e benefício dos tratamentos, pode-se 
aplicar a Máscara Sencha no rosto. 
 
Para um efeito anti-radicais: 
Misturar 10 g (equivale a ¾ do copo medidor) de Máscara Sencha com 1 colher e meia de água quente. 
Aplicar e cobrir com gaze húmida. Deixar actuar durante 15-20 minutos e retirar com esponjas. 
 
Para um efeito anti-radicais e reafirmante:  
Misturar 10 g (equivale a ¾ do copo medidor) de Máscara Sencha com 1 colher e meia de água fria e 10 
gotas de concentrado Sencha Reafirmante. Aplicar e cobrir com gaze. Deixar actuar durante 15-20 minutos e 
retirar com esponjas. 
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Tratamentos Faciais com Chá Verde Sencha 

  

Tratamento Reafirmante – Antiradicais – Nutritivo Sencha  
  

 
Preparar o Creme Sencha com o aromatizante de frutas Sencha 10 min antes da aplicação. 
 
Preparação: Misturar 2 colheres de café de Creme de Massagem Sencha (ou o suficiente para realizar uma 
massagem facial) + meia colher de sobremesa de Aromatizante de Frutas Sencha. 
 
 
 
1. Limpar e tonificar com os produtos DENOYLE’S adequados para o tipo de pele. 
2. Realizar um peeling com PEELING DIATOMEAS. 

Aplicar com suaves massagens na zona a tratar. Retirar com água e esponjas. A esfoliação natural 
prepara a pele para o tratamento. 

 
3. Preparar e aplicar, realizando uma massagem com CREME DE MASSAGEM SENCHA 

Realizar uma massagem relaxante com a mistura que se preparou antes do tratamento. 
 

4. Aplicar MÁSCARA SENCHA 
Misturar 10 g (equivale a ¾ do copo medidor) de Máscara Sencha com 1 colher e meia de água fria e 10 
gotas de concentrado Sencha Reafirmante. Aplicar e cobrir com gaze. Deixar actuar durante 15-20 
minutos e retirar com esponjas. 
 
 

5. Aplicar uma fina camada de CREME DE MASSAGEM SENCHA 
 

 


