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Ambiente 
 
Para os tratamentos Spa que realizamos é importante criar um ambiente 
de serenidade e comodidade, uma musica ambiente, uma iluminação 
ténue, velas e queimadores de incenso que nos ajudarão a obter uma 
atmosfera agradável, donde a cliente se sinta relaxada e desta forma os 
nossos tratamentos serão mais efectivos. 
 
Convidamos-te a provar e conhecer todas as linhas e produtos De 
Noyle´s SPA. 
 
Cria novos tratamentos, com as tuas próprias convicções. Atreve-te!!! 
 
 
 
 
Produtos 
 
Introduz o teu corpo e sentidos na efectividade e prazer dos produtos 
Spa Essence. Uma extensa gama de produtos para equilibrar o teu 
corpo, redefinir a silhueta, tonificar a musculatura, suavizar e reparar a 
pele. 
 
Ingredientes naturais cuidadosamente seleccionados, os últimos 
avanços científicos e a experiência do nosso departamento técnico 
criaram uma selecção de produtos inovadores e eficazes com óptimos 
resultados.        

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier Técnico                         Relação de Produtos e Tratamentos Específicos 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas 3 

 
 
 
ÍNDICE 
 

 

 

 

 

 

TRATAMENTOS FACIAIS 

 

 

 

 

 
 Tratamento para acne       5 

 Tratamento para peles mistas e oleosas    6  

 Trat. Peles sensíveis ou com couperrosse    7  

 Tratamento hidratação facial      8 

 Tratamento renovação celular AHA     9 

 Tratamento facial aclarador com Peeling enzimático  10 

 Tratamento facial reafirmante      11 

 Tratamento facial reafirmante c/ óleos essenciais  12 

 Tratamento nutritivo – anti-rugas facial    13 

 Tratamento contorno olhos      14 

 Tratamento para lábios       15 

 Tratamento luminosidade + firmeza c/ Vitamina C  16 

 Tratamento Global anti-idade      17 

 Tratamento hidratação facial e corporal    18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier Técnico                         Relação de Produtos e Tratamentos Específicos 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas 4 

 

 

 

 

TRATAMENTOS CORPORAIS 

 

 

 

 Tratamento aclarante de mãos c/ peeling enzimático  20  

 Tratamento remineralizante c/ envolvimento algas  21 

 Tratamento de sudação       23 

 Tratamento SPA adelgaçante, drenante, lipolítico  24  

 Tratamento Anti-estrias       25 

 Tratamento SPA reafirmante localizado abdómen  26 

 Tratamento SPA reafirmante c/ argila mediterrâneo  27 

 Tratamento reafirmante e voluminador do seio   28 

 Tratamento reafirmante rosto, pescoço, decote e busto 29 

 Tratamento com efeitos tensores do busto e pescoço  30 

 Tratamento reafirmante com “Composet reafirmante”  31 

 Tratamento reafirmante ligaduras frias    32 

 Tratamento anticelulite ligaduras quentes    33 

 Tratamento SPA anti-celulite      34 

 Tratamento Express anti-celulite     35 

 Tratamento anticelulite com Nodular Lipolítico   36 

 Tratamento corporal + massagem de chocolate   37 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier Técnico                         Relação de Produtos e Tratamentos Específicos 

Luís Pereira da Silva, Lda  
Produtos, acessórios e mobiliário para cabeleireiros e esteticistas 5 

TRATAMENTO PARA O ACNE 

Tratamento purificante, normalizante, reestruturante e reafirmante 
 
PRINCIPAIS OBJECTIVOS 
Prevenir a formação de borbulhas, diminuir a inflamação da zona e controlar a 
infecção bacteriana 
 

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Tratamento no gabinete duas vezes por semana durante 4 ou 6 semanas. 
Continuar com uma sessão semanal durante 3 semanas. 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Gel a l´herbe; tónico a l´herbe ou mousse purificant 
 Peeling enzimático 
 Ampolas normalizantes 
 Máscara Purificante 
 Creme normalizante 
 

PREPARAÇÃO 
1. Limpar a epiderme com o Gel a L’Herbe e Tónico L´Herbe 
2. Aplicar o peeling enzimático, que faz esfoliação à pele sem utilizar 

partículas granulosas ou abrasivas. Graças ás enzimas que contém, estas 
actuam desestabilizando a estrutura da epiderme, auxiliando a actuação do 
peeling. Está especialmente indicado para peles sensíveis, com acne e para 
peles que requeiram um tratamento branqueador. Os seus principais efeitos 
são poros mais limpos e uma pele ais clara e suave. Aplicação do peeling: 
aplicar vapor durante 2 ou 3 minutos para dar calor à zona, misturar com 
água quente até obter uma pasta homogénea. Esperar até secar. Retirar 
com água morna. 

3. Expor a epiderme ao vapor durante 10 minutos 
4. Proceder à extracção de pontos negros (apenas os de fáceis extracção) 

 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Desinfectar as mãos 
2. Directamente sobre a epiderme efectuar uma drenagem linfática 
3. Aplicar ampolas normalizantes com movimentos suaves. Estas ampolas 

contêm tioxolona e óleo essencial da árvore do chá. É um tratamento 
completo para regular o excesso de secreção sebácea, com efeito antiséptico e 
adstringente. Normaliza e desinfecta a pele, deixando-a limpa e sem brilhos. 

4. Aplicar a máscara Purificante (exposição entre 10 e 15 minutos). Retirar a 
máscara posteriormente 

5. Aplicar uma capa fina de creme normalizante. 
 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 

 Mouse Purificant 150ml 
 Creme Normalizante 50ml 
 Máscara Purificante 
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TRATAMENTO PARA PELES MISTAS OU OLEOSAS 
 
AÇÃO 
Tratamento purificante, regulador da secreção sebácea, reestruturante, 
adstringente e reafirmante. Atenua o aparecimento dos poros dilatados.  
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
De 10 a 12 sessões. Começar com duas sessões por semana durante 4 a 6 semanas e 
continuar com uma sessão durante mais três semanas. 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Gel a L’Herbe + Tónico a L´Herbe 
 Peeling de Diatomácias* 
 Ampolas normalizantes 
 Máscara Purificante 
 Base Hidratante oil-free spf6 ou creme normalizante 

 
PREPARAÇÃO 
Limpar a epiderme com o Gel á L’Herbe e Tónico a L´Herbe 
Realizar o Peeling 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Aplicar o vapor durante 10 minutos. Proceder à extracção. 
2. Aplicar Ampolas normalizantes com movimentos rotativos suaves. Estas 

ampolas contêm tioxolona e óleo essencial da árvore do chá. É um 
tratamento completo para regular o excesso de secreção sebácea, com efeito 
antiséptico e adstringente. Normaliza e desinfecta a pele, deixando-a limpa 
e sem brilhos. 

3. Realizar drenagem linfática 
4. Aplicar a máscara Purificante durante 15 minutos. Retirá-la com água 
5. Finalizar com a base hidratante oil-free spf6 ou creme normalizante 24h 

 
 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 

 
 Gel a l´herbe e tónico a l´herbe 
 Creme normalizante  

 
*Diatomácias: alga unicelular do fitoplâncton marinho, que possui um 
revestimento de sílica. Este revestimento forma microesferas ricas em silício e 
totalmente naturais, ideais para a constituição do peeling, pela sua forte acção 
esfoliante. 
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PELES SENSÍVEIS OU COM PROBLEMAS DE COUPERROSSE 
 
AÇÃO 
Tratamento que acalma e descongestiona as peles irritadas 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
De 10 a 12 sessões, duas sessões por semana. Continuar com uma aplicação 
semanal durante mais três semanas. 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite Azuleno e Tónico Azuleno 
 Peeling  Enzimático 
 Ampolas NeuroCalm 
 Máscara peles sensíveis 
 Creme Azuleno 
 Base Hidratante Azuleno spf6 

 
 
PREPARAÇÃO 

1. Limpar a epiderme com Leite e tónico de Azuleno. 
2. Efectuar Peeling enzimático. Este faz esfoliação à pele sem utilizar 

partículas granulosas ou abrasivas. Graças ás enzimas que contém, estas 
actuam desestabilizando a estrutura da epiderme, auxiliando a actuação do 
Peeling. Está especialmente indicado para peles sensíveis, com acne e para 
peles que requeiram um tratamento branqueador. Os seus principais efeitos 
são poros mais limpos e uma pele mais clara e suave. Aplicação do Peeling: 
aplicar vapor durante 2 ou 3 minutos para dar calor à zona, misturar com 
água quente até obter uma pasta homogénea. Esperar até secar. Retirar 
com água morna. 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Extracção se necessário. Passar à AF 
2. Aplicar o NeuroCalm com suaves manipulações ou ionizações 
3. Efectuar uma massagem facial com o creme azuleno 
4. Aplicar a máscara peles sensíveis entre 10 a 15 minutos. Retirar. 
5. Finalizar com a base hidratante Azuleno 

 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 

 Leite Azuleno 
 Tónico Azuleno 
 Creme Azuleno à noite 
 Base hidratante azuleno spf6 de dia 
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TRATAMENTO HIDRATAÇÃO FACIAL 
 
AÇÃO 
Efeito reafirmante, anti-rugas e hidratante 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
De 10 a 12 sessões, duas sessões por semana. Continuar com uma 
aplicação semanal durante mais três semanas. 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite Desmaquilhante Hidratante e Tónico hidratante 
 Peeling Diatomeas 
 Extracto de Ialuramina* ou Colagenio 
 Creme Colagénio + Óleo Essencial nutritivo 

anti-rugas 
 Suason mask + Reactivo S 
 Base Extra Hidratante spf6 

 
PREPARAÇÃO 

1. Limpar a epiderme com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar com 
Tónico hidratante.  

2. Efectuar um peeling cada 10 dias ou 15 dias, dependendo da pele e das suas 
necessidades.  

 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Extracção se necessário. Passar o AF 
2. Aplicar o Extracto de Ialuramina com suaves 

manipulações ou ionizações 
3. Efectuar uma massagem facial, desde o decote e 

no sentido ascendente, com o Creme colagénio, 
ao que juntamos 2 gotas de Óleo Essencial 
nutritivo anti-rugas. 

4. Aplicar a máscara de Season mask juntamente com umas gotas de 
Rescue Active repair + 45 ou Óleo Regenerador para o efeito 
regenerante, ou Gel Redutor para o efeito reafirmante. Deixar actuar até 
secar. 

5. Finalizar com a Base Extra Hidratante. 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Limpar com Leite Desmaquilhante Hidratante e Tonificar com 
Tónico Hidratante. Base extra Hidratante durante o dia e 
Creme Colagénio pela noite. Recomendamos 1 ou duas vezes 
por semana aplicar a Máscara de Algas. 
 
*Laluramina: é uma hexosamina do ácido hialurónico, o qual se 
encontra na derme preenchendo o espaço entre as células, as fibras de colagénio e 
de elastina. A laluramina tem uma grande capacidade de retenção de água a nível 
dérmico, além de intervir na oxigenação da derme, retenção de sais minerais, que 
juntamente com a retenção de água mantém o grau de humidade necessário para a 
pele. A laluramina, uma vez absorvida actua oferecendo elasticidade e hidrata a 
pele, proporcionando um aspecto mais juvenil. 
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TRATAMENTO RENOVAÇÃO CELULAR A.H.A. 
 
Ação 
Melhora a renovação e regeneração da pele, alisa a superfície cutânea, minimiza as 
imperfeições, poros e linhas finas. Aumenta a luminosidade, unifica o tom e 
diminui as manchas. Os resultados são uma pele mais lisa, suave, uniforme e com 
um aspeto mais jovem 
 
Tipo de peles 
Adequado para todo o tipo de peles, excepto peles muito delicadas e/ou sensíveis. 
Especialmente indicado para peles grossas, desvitalizadas, prematuramente 
envelhecidas, tom apagado, com manchas e micro-cicatrizes.  
 
Método de trabalho 
1. Limpar o rosto, pescoço e peito com o Leite Desmaquilhante Hidratante e 

tonificar com Tónico Hidratante. 
2. Realizar um Peeling Enzimático na primeira sessão e a cada 15 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Passar a alta frequência direta com efeitos sedantes e descongestionantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Finalizar com Base Extra Hidratante spf 15. 

 
Cuidados no domicílio:  
Leite limpeza e Tónico adequados para cada tipo de pele.  
Aplicar à noite Fruit acids gel 9% 50ml.. De manhã recomendamos utilizar uma 
Base Hidratante De Noyles adequado ao tipo de pele.  
Se houver uma pequena descamação, é recomendável aplicar depois de absorbido o 
Creme Jojoba. 
Recomendamos evitar a exposição solar. Aplicar sempre Base Hidratante spf 50. 
 

3 
RENEWAL 
AHA 15% 
10X2ML. 
 

Aplicar com movimentos 
rotativos. Deixar atuar 
10-15 minutos. Nas peles 
sensíveis, recomenda-se 
retirar o produto com 
Tónico Hidratante. 

.  

5 
FRUIT ACIDS 
GEL 9% 200ML. 
 

Realizar uma 
massagem facial, 
desde o peito no 
sentido ascendente 

6 
SUASSON MASK  
12 Tratamentos 
 

Preparar a mascara e 
deixar atuar até que 
seque. Retira 

.  
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TRATAMENTO ACLARADOR COM PEELING ENZIMÁTICO  
 
 
AÇÃO 
Ajuda a acelerar o processo de aclarar as manchas cutâneas. 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Deixamos ao critério da profissional, conforme a necessidade ou sensibilidade da 
pele. 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite Azuleno + Tónico azuleno 
 Peeling enzimático 
 Renewal AHA 15% 
 Gel ácidos de frutos 9%  
 Season mask + Reactivo S ou máscara de algas 
 Base hidratante proteção fator 50 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

 Limpar o rosto, pescoço de decote com o Leite azuleno e tonificar com Tónico 
azuleno 

 Efectuar peeling enzimático. Este faz esfoliação à pele sem utilizar 
partículas granulosas ou abrasivas. Graças ás enzimas que contém, estas 
actuam desestabilizando a estrutura da epiderme, auxiliando a actuação do 
peeling. Está especialmente indicado para peles sensíveis, com acne e para 
peles que requeiram um tratamento branqueador. Os seus principais efeitos 
são poros mais limpos e uma pele ais clara e suave. Aplicação do peeling: 
aplicar vapor durante 2 ou 3 minutos para dar calor à zona, misturar com 
água quente até obter uma pasta homogénea. Esperar até secar. Retirar 
com água morna 

 Aplicar o Renewal AHA 15% com uma massagem ligeira. Em peles sensíveis 
recomenda-se retirar o produto passados 10 ou15 minutos. 

 Passar alta-frequência directa com efeito sedativo e descongestionante. 
 Realizar uma massagem com o Gel ácidos de frutos 9% ou o Serum 

despigmentante.  
 Aplicar a Suason mask e adicionar umas gotas de Rescue Natural Repair, 

deixar actuar até secar e retirar. Aplicar a base hidratante protecção spf 50.  
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Depois de limpar e tonificar a pele, aplicar o Serum concentrado despigmentante 
pela manhã e pela noite durante pelo menos três semanas. 
 
 
RECOMENDAÇÕES  
Recomenda-se não expor a pele ao sol. É aconselhável utilizar sempre uma base 
hidratante de dia com protetor solar(Base hidratante proteção spf50). 
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TRATAMENTO FACIAL REAFIRMANTE 
 
AÇÃO 
Tratamento reafirmante para peles sem brilho que se apresentam flácidas e com 
rugas. 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
De 10 a 12 sessões, duas sessões por semana. Continuar com uma aplicação 
semanal durante três semanas mais. 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS  

 Leite desmaquilhante hidratante Tónico 
Hidratante 

 Peeling facial Aloe Vera 
 Biológico extracto de colagénio* 
 Creme de colagénio e óleo essencial 

reafirmante 
 Season mask + Reactivo S 
 Base extra hidratante spf6 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 
. 

1. Limpar a epiderme com leite desmaquilhante hidratante e tonificar. 
Efectuar um peeling cada 15 dias  

2. Extracção se necessário. Passar à AF. 
3. Aplicar o extracto de colagénio de forma manual ou por ionização. Massajar 

até ser absorvida. 
4. Massajar o decote e de forma ascendente com o creme de colagénio  e 

adicionar duas gotas de óleo essencial reafirmante. 
5. Aplicar a Season mask com o Reactive S. adicionar à mistura uma colher de 

gel adelgaçante e umas gotas de Complex Repair. Deixar até secar. 
6. Aplicar a base extra hidratante ou creme colagénio ao critério da 

profissional. 
 

CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
 

 Leite de limpeza e tónico adequado para o tipo de 
pele 

 Creme Vit C pela manhã e à noite, se a pele é 
muito seca aplicar à noite creme colagénio. 

 Para a zona orbicular alternative serum 
 
 
 
 
*colagénio: é uma proteína fibrosa da pele, que forma 70% da derme e constitui 
uma rede que confere estrutura, suporte, resistência e elasticidade à derme e 
epiderme. Possui a capacidade de absorver e reter água, o que aporta hidratação à 
pele e previne o aparecimento de rugas, já que o processo degenerativo da pele é 
motivado pela diminuição da quantidade e elasticidade do colagénio cutâneo. 
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TRATAMENTO REAFIRMANTE FACIAL COM ÒLEOS ESSENCIAIS 
 
Óleos essenciais retirados de plantas, é dizer que contêm 100% de princípios 
activos naturais. Os óleos essenciais actuam regenerando as camadas mais 
profundas da pele e estimula as suas funções naturais de nutrição e de tonificação.  
 
 
PROPRIEDADES 

 Estimula a síntese de colagénio e elastina, oferecendo estrutura, suporte, 
resistência e elasticidade da derme e epiderme – Efeito reafirmante 

 Aumenta a elasticidade e firmeza da pele ao fortalecer o tecido conjuntivo 
 Nutre e hidrata a pele em profundidade 

 
 
FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões, duas sessões por semana durante 4 semanas e continuar com 
uma sessão semanal. 
 
 
PRODUTOS 

 Leite Desmaquilhante Hidratante e Tónico Hidratante. Para peles oleosas 
desmaquilhar com Gel a L´Herbe e tonifico a L´Herbe. 

 Peeling diatomeas  
 Óleo de amêndoas doces + Óleo Essencial Reafirmante. Para peles oleosas 

realizar a massagem com Creme Normalizante + Óleo essencial 
reafirmante.  

 Máscara de Algas 
 

 
 
TRATAMENTO 

1. Preparação: Limpar a pele com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar 
com Tónico Hidratante.  

2. Realizar um peeling Diatomeas na primeira sessão e depois a  cada 15 dias. 
3. Adicionar 1 gota de Óleo Essencial Reafirmante ao Óleo de amêndoas doces 

que utilizaremos para a massagem, que realizaremos de uma forma 
ascendente desde o pescoço e favorecendo a musculatura facial. 

4. Adicionar, à máscara de Algas, 1 gota de Óleo Essencial Reafirmante e 
massajar suavemente durante 5 minutos. Deixar actuar 10 minutos e 
retirar com uma esponja humedecida. 

5. Finalizar com Base Extra Hidratante. 
 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Para limpar a pele Vit-C Cleaning mousse, para reafirmar e hidratar Vit-C Crem 
Para peles oleosas limpar e tonificar com Mousse Purificant  e tratar com creme 
Purificant. 
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TRATAMENTO NUTRITIVO – ANTI-RUGAS FACIAL 
 
 
PROPRIEDADES 

 Efeito regenerativo do tecido epidérmico que permite atrasar o 
aparecimento de rugas 

 Recuperação da elasticidade e firmeza 
 Atenua as linhas de expressão e rugas  
 Favorece uma excelente hidratação natural 

 
 
FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões, duas sessões por semana durante 4 semanas e continuar com 
uma sessão semanal. 
 
 
PRODUTOS 

 Leite Desmaquilhante Hidratante e Tónico Hidratante 
 Peeling Diatomeas ou Peeling Enzimático 
 Óleo de amêndoas doces + Óleo Essencial Nutritivo - anti-rugas 
 Máscara de algas ou Suason Mask 

 
 
 
TRATAMENTO 

1. Preparação: Limpar a pele com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar 
com Tónico Hidratante. 

2.  Realizar um peeling Diatomeas na primeira sessão e depois cada 15 dias. 
3.  Adicionar 1 gota de Óleo Essencial Nutritivo - anti-rugas ao Óleo de 

amêndoas doces que utilizaremos para a massagem, que realizaremos de 
uma forma ascendente desde o pescoço e favorecendo a musculatura facial 

4. Adicionar, à máscara de Algas, 1 gota de Óleo Essencial Nutritivo -  anti-
rugas e massajar suavemente durante 5 minutos. Deixar actuar 10 minutos 
e retirar com uma esponja humedecida. 

5. Finalizar com Creme colagénio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Rescue Active Repair + 45  
Linha Alternative  
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TRATAMENTO PARA CONTORNO DOS OLHOS 
 
Diz-se que os olhos são o espelho da alma mas também constituem um indicador 
fundamental do estado de saúde, nível de cansaço, estado emocional e idade de 
cada pessoa. 
A pele periocular é quatro vezes mais fina que a do resto do rosto e carece de 
músculos de manutenção, sebo protector e hidro-lípidos, portanto trata-se de uma 
pele mais seca, frágil e predisposta a rugas. 
 
 
AÇÃO  
O nosso tratamento hidrata, nutre e regenera as rugas e os pés de galinha, ao 
mesmo tempo combate e corrige as bolsas e olheiras da zona que contorna os olhos 
 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
No mínimo realizar seis sessões e deixámos ao critério da profissional consoante o 
caso e a necessidade de cada cliente. 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 
 

 Leite azuleno e tónico azuleno. 
 Desmaquilhante Cils 
 Peeling enzimático  
 Extracto de Hialuramina ou ampolas 

de colagénio 
 Gel de contorno de olhos. 
 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 
 

 Desmaquilhar os olhos com o Desmaquilhante Cils 
 Limpar a epiderme com Leite azuleno e tonificar com tónico azuleno 
 Preparar e aplicar o peeling enzimático no contorno dos olhos até que seque 

e retirar com água. 
 Aplicar o extracto de Hialuramina (hidratação) ou ampolas de colagenio 

(reafirmante e anti-rugas), com manipulações suaves até ser absorvido. 
 Para realizar a massagem utilize Gel de contorno de olhos 
 
  

 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 

 Gel contorno de olhos  
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TRATAMENTO PARA LÁBIOS  
 
AÇÃO  
Com o passar dos anos os lábios perdem a sua curvatura natural  e descaem 
formando uma linha recta. Neste processo também a mucosa labial que perde 
volume.  
Este tratamento previne e trata as pequenas rugas que se formam no contorno dos 
lábios, devolvendo um aspecto sedutor. 
 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
É ao critério da profissional, conforme o estado em que se encontrem. 
 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Desmaquilhante Cils 
 Leite de limpeza e tónico conforme o tipo de pele 
 Peeling enzimático 
 Extracto de laluramina ou Biológico de colagénio. 
 Creme de colagénio ou alternative serum 
 Season mask e reactive S  
 Gazes 
 Modelling lips 

 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

 Desmaquilhar os lábios com o Desmaquilhante Cils 
 Limpar e tonificar o resto do rosto com Leite de limpeza e com tónico, 

consoante o tipo de pele. 
 Aplicar o peeling enzimático sobre os lábios e contorno até que seque e 

retirar com água. 
 Aplicar o biológico de colagénio com manipulações suaves até ser absorvido. 

Nos lábios que apresentem rugas aplicar o biológico de colagénio e nos 
lábios que necessitem de hidratação aplicar o extracto de laluramina. 

 Realizar a massagem com o creme de colagénio ou alternative serum. 
 Tapar a zona trabalhada com uma gaze e aplicar a season mask. Deixar 

actuar e retirar quando seca. 
 Finalizar aplicando modelling lips.   

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Recomenda-se utilizar o Modelling lips 3 vezes ao dia durante um mês para 
aumentar, definir e hidratar os lábios. 
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TRATAMENTO DE LUMINOSIDADE + FIRMEZA COM VITAMINA C 
 
AÇÃO 
Vit C Line de De Noyle´s transporta à pele toda a energia da vitamina C, 
melhorando visivelmente o seu aspecto. 
A vitamina C, encapsulada ou pura, juntamente com extractos de limão, laranja e 
morango, potencia a acção da vitamina C, ajudando a produzir e manter em bom 
estado o colagénio da pele. Reafirma, também, os tecidos; aporta energia que 
elimina os sinais de fadiga e proporciona luminosidade. Os óleos de semente de uva 
nutrem e hidratam profundamente a pele.  
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA  
Fica a critério da profissional e segundo a necessidade 
da pele, contudo recomenda-se 6 sessões. Durante as 
duas primeiras semanas realizar duas sessões por 
semana e continuar com uma sessão por semana 
durante mais duas semanas. 
 
 
RECOMENDAÇÕES 
o tratamento é ideal para noivas já que tranaporta luminosidade à pele e prepara-a 
para a maquilhagem. Também recupera a pele depois do verão ( exposição solar). 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS  
  

 Leite de limpeza e tónico consoante o tipo de pele ou vit C cleaning mousse 
 Peeling de Diatomácias 
 Pure Vit C concentrado 
 Vit C Creme 24h 
 Máscara Vit-C 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Humedecer com água a pele do rosto, pescoço e decote, de seguida aplicar 
Vit-C cleaning mousse e com movimentos circulares massajar durante 
alguns minutos. Retirar c/ água e esponja. 

2. Aplicar vapor durante uns minutos e efectuar o peeling. 
3. Aplicar o pure Vit C concentrado, e efectuar uma massagem até ser 

absorvido. Se for conveniente aplique creme vit C para finalizar a massagem 
4. Aplicar a máscara com a ajuda de uma espátula, pelo rosto e pescoço. Deixar 

actuar até secar. 
5. Finalizar com uma aplicação de vit-C creme 24 h. 

 
 
 

 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 

 Vit – c cleaning mousse 
 Vit – C creme 24h 
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TRATAMENTO GLOBAL ANTI-IDADE 
 
 
AÇÃO 
Tratamento global anti-idade com activos de ultima geração. Melhora a 
arquitectura dos tecidos e prolonga a longevidade celular. Activa o sistema 
imunitário da pele. 
 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA  
Deixamos ao critério da profissional, pois depende do estado da pele. No entanto 
aconselhamos entre 6 a 10 sessões. 
 
 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS  
 Leite desmaquilhante hidratante ou leite azuleno e tónico hidratante ou tónico                                                                             

azuleno 
 Peeling enzimático ou com diatomácias 
 Architect complex 
 Creme colagénio 
 Máscara peles maduras  
 Base extra hidratante spf15 
 
 
 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO  
1.  Limpar o rosto, pescoço e decote com leite e tonificar com tónico, adequados ao 

tipo de pele.  
2. Efectuar um peeling cada 10 ou 15 dias 
3. Aplicar o Architect Complex com movimentos suaves até ser absorvido, ou por 

ionização. 
4. Massaje desde o decote, de forma ascendente e favorecendo sempre a 

musculatura com o Creme colagénio.  
5. Aplicar a Mascara peles maduras misturada com umas gotas de Recue Natural 

Repair ou Óleo Regenerador para um efeito regenerante, ou Gel Redutor para 
um efeito reafirmante. Deixar actuar até secar e retirar ambas as máscaras. 

6. Aplicar uma fina camada de Base Extra Hidratante spf15. 
 
 
 
 
 
CUIDADOS NO DOMICÍLIO 
Alternative sérum e alternative cream  
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TRATAMENTO HIDRATAÇÃO FACIAL E CORPORAL 
 
 
AÇÃO 
Indicado como tratamento de choque para depois do verão, nas mudanças de 
estação ou sempre que sentir a pele sem elasticidade e seca. Repara e nutre a pele 
em profundidade, recupera a sua elasticidade, sentindo-se mais cómoda, radiante e 
sedosa. 
Actua libertando a pele das células mortas, activa a seu regeneração e oxigenação. 
A acção estimuladora da esfoliação prepara a pele e estimula a circulação. 
O envolvimento Amazonas nutre a pele com extracto de plantas e frutas originais 
da selva Amazónica. 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA     
Uma Sessão é suficiente. 
 
TRATAMENTO CORPORAL 
Começar com o tratamento corporal, pois o tratamento facial será realizado 
durante o tempo de actuação do envolvimento Amazonas. 
 
Produtos necessários 
Peeling Amazonas Scrub 450 ml 
Envolvimento Amazonas Relax Natural 2Kg. 
Chuva de Orquídea e Coco 250 ml 
Óleo seco Amazonas spa 500 ml 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO PARA O TRATAMENTO CORPORAL 
 

1. Preparar a marquesa com manta eléctrica ou plástico envolvente.  
2. Realizar um peeling com Spa Peeling Amazonas Scrub com fricções 

palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que estamos a 
trabalhar. Retirar os restos com luvas e água morna.   

3. Tonificar a pele da cliente com Chuva de Orquídea e Coco, com uma 
suave massagem. 

4. Aplicar o envolvimento Amazonas Relax Natural com as mãos, já que 
resulta numa sensação mais agradável para a pessoa que o recebe, cobrir 
com o plástico e manta térmica e deixar actuar durante 
aproximadamente 20 minutos. Retirar com duche ou luvas com água 
quente.    

5. Para finalizar aplicar Óleo Seco Amazonas Spa com uma suave 
massagem até à sua completa absorção. Recomenda-se uma massagem 
anti-stress como um melhor complemento. A massagem reduz a tensão 
muscular e ajuda a eliminar o stress físico e mental, conseguindo um 
tratamento inolvidável.  

Uma vez realizada a massagem, cobrir a cliente com uma toalha e deixá-la 
descansar durante uns minutos. 
 
 

CUIDADOS NO DOMICILIO  
Óleo Seco Amazonas Spa 
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TRATAMENTO FACIAL 
 
 
Produtos necessários 
Leite e Tónico adequado ao tipo de pele 
Chuva de Orquídea e Coco 250 ml 
Extracto de Ialuramina 10x2 ml 
Óleo amêndoas doces 500 + Óleo essencial anti-rugas 15 ml + Óleo seco Amazonas 
spa 500 ml 
Envolvimento Amazonas Relax Natural 2Kg 
 
 
 
 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO PARA O TRATAMENTO FACIAL 
 
 

1. Limpar e tonificar a  pele com Leite Desmaquilhante  De Noyle´s e 
Tónico De Noyle´s, adequados ao tipo de pele. 

2. Aplicar o Extracto de Ialuramina com suaves manipulações de absorção 
e massagem com as pontas dos dedos. 

3. Efectuar uma massagem facial desde o peito e no sentido ascendente, 
com a seguinte mistura de óleos: Óleo Amêndoas Doces + Óleo Essencial 
Nutritivo Anti-Rugas + Óleo Seco Amazonas Spa. 

4. Aplicar o Envolvimento Spa Amazonas do mesmo modo que uma 
máscara, deixar actuar 15 minutos e retirar.  

5. Finalizar com Chuva de Orquídea e Coco 250 ml, em peles muito secas 
aplicar a mistura de óleos de massagem.  

 
 
 
 
 
 
CUIDADOS NO DOMICILIO  
Limpar com Leite Desmaquilhante De Noyle´s e tonificar com tónico De Noyle´s, 
adequados ao tipo de pele. 
Base Extra Hidratante durante o dia e Creme Colagénio pela noite. 
Recomendamos 1 ou 2 vezes por semana aplicar a Máscara de Algas. 
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TRATAMENTO ACLARANTE DE MÃOS COM PEELING ENZIMÁTICO 
 
AÇÃO  
Ajuda a acelerar o processo de despigmentação das manchas cutâneas senis ou 
provocadas pela exposição solar e auxilia, igualmente, a regeneração dos tecidos. 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
É a critério da profissional conforme o estado das mãos 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite desmaquilhante hidratante e tónico corporal 
 Peeling enzimático 
 Creme de mãos 
 Máscara de algas 
 Papel osmótico 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 
 

 Limpar as mãos com o Leite Desmaquilhante hidratante e tonificar com 
tónico corporal 

 Aplicar o peeling enzimático, que faz esfoliação à pele sem utilizar 
partículas granulosas ou abrasivas. Graças às enzimas que contém, estas 
actuam desestabilizando a estrutura da epiderme, auxiliando a actuação do 
peeling. Está especialmente indicado para peles sensíveis, com acne e para 
peles que requeiram um tratamento branqueador. Os seus principais efeitos 
são poros mais limpos e uma pele ais clara e suave. Aplicação do peeling: 
aplicar vapor durante 2 ou 3 minutos para dar calor à zona, misturar com 
água quente até obter uma pasta homogénea. Esperar até secar. Retirar 
com água morna. 

 Realizar uma massagem com o creme de mãos. Antes de o terminar, aplicar 
a máscara de algas. Envolver as mãos com o papel osmótico e deixar que a 
máscara actue durante 10 ou 15 minutos. Retirar com água. 

 Aplicar o creme de mãos com uma suave massagem até ser absorvido. 
 
 
NOTA 
Em mãos muito estragadas, envelhecidas e com problemas de manchas muito 
rebeldes pode-se aplicar uma ampola de Renewal AHA 15% e depois realizar um 
peeling. 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Recomendamos utilizar creme de mãos durante o dia e à noite.  
 
 
 
RECOMENDAÇÕES 
Recomenda-se não expor as mãos ao sol durante o tratamento. 
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TRATAMENTO REMINERALIZANTES COM ENVOLVIMENTO DE ALGAS  
 
PROPRIEDADES 
 

 Liberta as tenções, relaxa e cria bem-estar. Ajuda a libertar o stress e a 
ansiedade que é gerada na vida quotidiana. 

 O peeling actua libertando a pele das células mortas, activa a sua 
regeneração e oxigenação. A acção estimuladora da esfoliação prepara a pele 
e estimula a circulação. 

 A massagem realizada com Óleo de Massagem Bem-Estar, enriquecido com 
óleos essenciais relaxantes de deliciosa fragrância ajuda a eliminar o stress 
físico e mental conseguindo um tratamento inolvidável. A massagem reduz 
a tenção muscular acumulada, o stress físico e mental, alivia a sensação de 
dor, melhora a micro-circulação sanguínea acelera a eliminação de toxinas e 
reforça a energia vital do cliente.       

 O envolvimento de algas fornece ólegoelementos e sais minerais, efeito 
remineralizante. A pele sente-se mais cómoda, recupera a sua elasticidade e 
fica radiante e sedosa.   

 
FREQUÊNCIA 
Para tratamentos remineralizante uma sessão é suficiente 
 
PRODUTOS 

 Sugar Peeling ou Spa Amazonas Scrub 
 Loção catalisadora 500ml 
 Marine Body Wrap ou Algas auto-térmicas  
 Óleo de massagem Bem-Estar 

 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com um plástico para mais tarde envolver. Também se 
pode envolver película aderente. 

2. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Amazonas Scrub com 
fricções palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que estamos a 
trabalhar. Retirar os restos com luvas e água quente.   

3. Aplicar a Loção Catalisadora, com uma massagem suave, até à sua 
absorção, começando pelos pés para subir pelas pernas, joelhos, e músculos, 
depois a zona abdominal, os ombros, os braços e as costas. 

4. Preparar a máscara: Colocar numa taça um copo e meio de Marine Body 
Wrap e adicionar água quente até conseguir uma massa homogénea. Aplicar 
a máscara por todo o corpo e cobrir com o plástico. Deixar actuar durante 25 
min. Recomenda-se utilizar a manta eléctrica. Retirar o plástico e o produto 
com uma esponja húmida em água quente ou retirar no banho sem utilizar o 
sabão. 

5. A seguir com o Óleo de Massagem Bem-Estar realizar uma massagem. 
Trabalhar todo o corpo com manobras relaxantes, Começar pelos pés, 
pernas, abdómen, seios, braços, mãos e rosto. Terminar nas costas já que é 
uma zona que transmite maior prazer. Para massagens de menor duração 
podemos utilizar Óleo seco Amazonas Spa. 
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DISFRUTA AS TUAS MASSAGENS 
 
A arte de massajar é instintiva. Uma resposta inata ao ser humano desde o 
principio dos tempos. 
De Noyle´s criou uma gama de óleos de massagem e óleos essenciais idóneos para 
qualquer tipo de massagem, anticelulite, reafirmante, anti-stress... a sua deliciosa 
fragrância e propriedades criam tratamentos únicos. 
 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO  
 
Esfoliação: Esfoliante corporal Mango  
Hidratação: Creme corporal Mango 
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TRATAMENTO DE SUDAÇÃO   
 
 
AÇÃO 
Com este tratamento consegue-se adelgaçar a silhueta e eliminar as toxinas. 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Realiza-se no mínimo 10 sessões, com uma frequência de duas as quatro primeiras 
semanas e depois uma sessão cada 15 dias. 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite desmaquilhante hidratante 
 Peeling corporal  
 Creme de sudação  
 Manta eléctrica 
 Ampola Nodular Lipolítico 
 Gel de Banho Buenos Dias 
 Creme de massagem anti-celulite e óleo essencial anti-celulite 

 
 
PREPARAÇÃO 

 Colocar um plástico sobre a marquesa. Limpar e tonificar a zona a tratar. 
Aplicar vapor durante 5 minutos. Realizar um peeling cada 15 dias. 

 
 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Aplicar o creme de sudação nas zonas a tratar. Manter os pés quentes para 
manter a temperatura corporal elevada. 

2. Envolver com um plástico e com a manta eléctrica. Deixar actuar durante 
30 minutos. 

3. Tomar banho com o Gel Buenos dias. 
4. Aplicar a ampola Nodular Lipolítico manualmente ou por galvanicas. Fazer 

uma massagem com creme de massagem anti-celulite enriquecido com 3 ou 
4 gotas de óleo essencial anti-celulite 

5. Aplicar o Gel adelgaçante efeito frio para reafirmar e tonificar os músculos. 
 

 
 
OBSERVAÇÕES 
Se a cliente sofre de hipertensão não efetuar o tratamento. 
 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Gel de banho Buenos Dias  
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TRATAMENTO SPA ADELGAÇANTE, DRENANTE,LIPOLÍTICO 
 
PROPRIEDADES 

 Tratamento de apoio para aquelas pessoas que estão a realizar uma dieta de 
emagrecimento. 

 Actua contra os nódulos de gordura, a celulite dura e os tecidos adiposos. 
Previne a formação de celulite, diminui e trava a sua acumulação. 

 Efeito adelgaçante e drenante ao actuar sobre a retenção de líquidos e 
permite o descongestionamento dos tecidos da pele. 

 Com o calor que nos proporciona o envolvimento de Algas Marinhas Auto-
térmicas e potenciada com a manta eléctrica, conseguimos uma maior 
sudação e vasodilatação, que nos ajuda a eliminar líquidos e toxinas, ao 
realizar a massagem conseguimos uma mobilização da gordura. Com ele 
obtemos um tratamento efectivo e uns bons resultados com perda de volume 
e redução de centímetros. 

 As curvas reduzem-se e o contorno redefine-se visivelmente, a “pele de 
laranja” recupera o seu aspecto natural.           

 
PRODUTOS 

 Chuva de Orquídea e Coco - Amazonas Spa 
 Spa Peeling Amazonas Scrub ou Sugar Peeling 
 Loção catalisadora 500 ml 
 Envolvimento Algas Marinhas Auto-térmicas 
 Concentrado de Algas & Cafeína 250 ou 500 ml 
 Óleo de Amêndoas doces + Óleo essencial anticelulite  

 
TRATAMENTO 

6. Preparar a marquesa com manta eléctrica ou termo-sauna e plástico 
envolvente.  

7. Tonificar a pele da cliente com Chuva de Orquídea e Coco, com uma 
suave massagem. 

8. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas Scrub 
com fricções palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que 
estamos a trabalhar. Retirar os restos com luvas e água morna.   

9. Aplicar a Loção Catalisadora, com uma massagem suave, até à sua 
absorção, concentrando nas zonas a tratar (pernas, abdómen e glúteos) 

10. Preparar a máscara: Colocar numa taça 200 gr de Envolvimento Algas 
Marinhas Auto-térmicas. Aplicar a máscara nas zonas a tratar e cobrir 
com o plástico e a manta térmica, mantendo a temperatura. Deixar 
actuar entre 20 e 30 minutos. Retirar o plástico e o produto com uma 
esponja húmida ou retirar no banho sem utilizar o sabão. 

11. Aplicar Concentrado de Algas e Cafeína, centrando-nos nas zonas a 
tratar (pernas, abdómen e glúteos). 

12. Para realizar a massagem utilizamos Óleo de amêndoas doces ao qual 
juntamos 4 gotas de Óleo Essencial Anticelulite. Efectuar manobras de 
estimulação e drenantes.  

 
DURAÇÃO 
É aconselhável realizar o tratamento durante o tempo que se segue a uma dieta. O 
número de sessões e a sua frequência, deixamos ao critério da profissional, 
mediante a necessidade de cada cliente    
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO  
Concentrado Sencha - Tratamento diário. 
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TRATAMENTO ANTI -  ESTRIAS 
 
 
AÇÃO 
Previne a formação de estrias na etapa de gravidez, puberdade e variações de peso 
e reduz as já existentes. Possui efeitos reestructurantes e reparadores, regenera os 
tecidos da derme e melhora a sua elasticidade. 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
12 sessões à razão de duas por semana. Continuar com uma sessão de manutenção  
por semana durante mais 3 semanas. 
 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 
 

 Leite desmaquilhante hidratante ou Leite Azuleno  
 Peeling corporal 
 Rescue Natural Repair ou Óleo regenerador 
 Elasteur creme  
 Máscara peles maduras 
 
 

MÉTODO DE TRABALHO 
 

1. Limpar a epiderme com Leite desmaquilhante hidratante ou Leite Azuleno.  
2. Efectuar um peeling cada 15 dias 
3. Aplicar a alta frequência com o cogumelo sobre a zona a tratar para 

provocar uma hiperemia 
4. Aplicar o Rescue Natural Repair ou Óleo regenerador com rosa mosqueta, 

de elevado poder regenerativo, para realizar uma massagem indirecta sobre 
a estria e em sentido da mesma, realizando ventosas com as mãos até ser 
totalmente absorvido. 

5. Com o auxílio de um pincel, aplicar Máscara peles maduras 
durante 10 ou 15 minutos. Retirar com água morna. 

6. Finalizar com a aplicação de uma camada fina de Elasteur 
creme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Elasteur creme com umas gotas de Rescue Complex repair ou alternada com Óleo 
regenerador. 
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TRATAMENTO SPA REAFIRMANTE LOCALIZADO ABDOMEN 
POS-PARTO com argila do mediterrâneo  
 
PROPRIEDADES 
Tratamento indicado para reafirmar e dar tonicidade à musculatura do abdómen. 
Conseguimos devolver à pele a textura perdida. A pele fica radiante, com vitalidade 
renovada e melhor elasticidade. 
A arcilla Corylus illite pelos minerais e oligoelementos que contem consegue 
aumentar a absorvência de oxigénio, os tecidos funcionam melhor e a pele 
rejuvenesce, fica mais purificada e revitalizada. A sua riqueza em silício conferem-
lhe propriedades reafirmantes, melhora o tom e a textura da pele. Reafirma os 
contornos e previne a flacidez.   
 
 
PRODUTOS 

 Chuva de Orquídea e Coco - Amazonas Spa 
 Spa Peeling Amazonas Scrub   
 Óleo de amêndoas doce + Óleo essencial reafirmante 
 Argila reafirmante do Mediterrâneo  
 Óleo seco Amazonas spa 500 ml 

 
 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com um plástico de envolvimento. 
2. Tonificar a pele da cliente com Chuva de Orquídea e Coco, na zona do 

abdómen com uma suave massagem. 
3. Realizar um peeling com Spa Peeling Amazonas Scrub em rotações 

seguindo os ponteiros do relógio. Retirar os restos com luvas e água 
morna.   

4. Com as pernas da cliente flectidas realizar uma massagem com Óleo de 
amêndoas doces ao qual juntamos 4 gotas de Óleo essencial 
Reaformante. Começar a trabalhar a zona dos intestinos com 
movimentos ascendentes, transversais e descendentes regulando o 
trânsito intestinal. Para a massagem utilizaremos manobras de vaciado 
e drenante, fricção, amaciamento, pellizqueos e percusiones, assim como 
nullidares nas costas se for necessário.    

5. Uma vez realizada a massagem aplicar, com as mãos, aproximadamente 
100 gr. de envolvimento argila Reafirmante do Mediterrâneo 
dependendo da zona a tratar. Cobrir com um plástico e deixar actuar 20 
a 30 minutos. Retirar no duche ou com luvas e água morna.   

6.  Para finalizar aplicar Chuva de Orquídea e Coco seguido de Óleo seco 
Amazonas Spa realizando uma suave massagem até à sua total 
absorção. Ao aplicarmos com a pele molhado o Óleo incrementa a sua 
efectividade. 

 
 
DURAÇÃO 
Tratamento de 12 sessões, duas sessões por semana durante 3 semanas e continuar 
com uma sessão semanal, durante mais 4 semanas. As duas ultimas com 1 sessão a 
cada 15 dias. 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Gel redutor efeito frio ou Tenseur Creme 
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TRATAMENTO SPA REAFIRMANTE COM ARGILA DO MEDITERRÂNEO  
 
 
PROPRIEDADES 

Tratamento indicado para reafirmar e dar tonicidade à musculatura, deixa a 
pele radiante, com vitalidade renovada, melhor elasticidade e uma sensação 
geral de bem-estar. 
A arcilla Corylus illite pelos minerais e oligoelementos que contém consegue 
aumentar a absorvência de oxigénio, os tecidos funcionam melhor e a pele 
rejuvenesce, fica mais purificada e revitalizada. A sua riqueza em silício 
conferem-lhe propriedades reafirmantes, melhora o tom e a textura da pele. 
Reafirma os contornos e previne a flacidez.   
 
   

PRODUTOS 
 Chuva de Orquídea e Coco - Amazonas Spa 
 Spa Peeling Amazonas Scrub ou Sugar Peeling  
 Óleo de amêndoas doces 
 Óleo essencial Reafirmante 
 Argila reafirmante do Mediterrâneo  
 Óleo seco Amazonas spa 500 ml 

 
 
TRATAMENTO 

1. Preparar a marquesa com um plástico de envolvimento. 
2. Tonificar a pele da cliente com Chuva de Orquídea e Coco , com uma 

suave massagem. 
3. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas Scrub 

com fricções palmares ou em rotação mediante a zona do corpo que 
estamos a trabalhar. Retirar os restos com luvas e água morna.   

4. Aplicar 4 gotas de Óleo essencial Reafirmante ao Óleo de amêndoas 
doces e realizar uma massagem na qual utilizaremos manobras de 
fricção, amaciamento digital, cachetes, pellizqueos e palmoteos.   

5. Uma vez realizada a massagem aplicar, com as mãos, aproximadamente 
200 gr. de envolvimento argila Reafirmante do Mediterrâneo 
dependendo da zona a tratar. Cobrir com um plástico e deixar actuar 20 
a 30 minutos. Retirar no duche ou com luvas e água morna.   

6.  Para finalizar aplicar Óleo seco Amazonas spa, realizando uma suave 
massagem até à sua total absorção. 

 
 
 
DURAÇÃO 
Tratamento de 12 sessões, duas sessões por semana durante 3 semanas e continuar 
com uma sessão semanal, durante mais 4 semanas. As duas ultimais com 1 sessão 
a cada 15 dias. 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Gel redutor efeito frio ou Tenseur Creme. 
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TRATAMENTO REAFIRMANTE E VOLUMINADOR DO SEIO 
 
AÇÃO 

 Ajuda a formação de adipósitos (células capazes de armazenar gordura) 
Incrementa o volume do busto. 

 Reforça o “sutiã natural”, a musculatura peitoral, o tecido conjuntivo interno 
e a pele que o rodeia. 

 Potencia as curvas femininas e melhora a posição dos seios. 
 Fortalece o tecido conjuntivo, melhora a elasticidade e nutre a pele dos seios. 
  

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA  
12 sessões duas vezes por semana. Continuar, para manutenção, com uma sessão 
por semana durante três semanas. 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS  

 Leite desmaquilhante hidratante 
 Peeling corporal  
 Voluminador seios 
 Máscara peles maduras ou Suason Mask 
 Raffermi-sein Gel e Creme reafirmante + óleo 

essencial reafirmante 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Limpar a epiderme com Leite desmaquilhante hidratante.  
2. Efectuar um peeling a cada 15 dias. 
3. Aplicar uma ampola de voluminador seios, com suaves movimentos, até 

à sua completa absorção.   
4. Realizar uma massagem do busto com o creme Reafirmante + 3 a 4 gotas 

de Óleo essencial reafirmante. Efectuar uma massagem cérvico-dorsal, 
empregando diferentes técnicas e desbloqueios. Trabalhar desde o 
pescoço até à cintura com a cliente voltada para cima, começar com 
fricções em toda a zona, baixando pelo externo e subindo pelas partes 
laterais em direcção à axila. No seio efectuar um vaciado em forma de 
estrela, seguido de amassamentos digitais. Teremos de adaptar a 
massagem segundo a patologia e necessidade de cada cliente. No caso de 
acumulação de gordura nas costelas, realizar uns amassamentos 
nodulares desde a cintura subindo em direcção à axila. Realizar um 
amassamento minucioso e profundo na zona do pescoço seguindo a linha 
imaginária por onde passa a alça do sutiã. Trabalhar ombros e cervicais 
com amassamentos e pressões de Shiatsu. Colocar as mãos por trás da 
cliente sobre os omoplatas e realizar remoções e amassamentos. Subir 
pelo canal para-vertebral fazendo pressões de Shiatsu até às 
cervicais.Terminar com manobras de fricção e alisamentos. 

5.  Aplicar a Máscara peles maduras ou Suason 
Mask com Reativo S juntando à mistura uma 
colher de chã de Gel Redutor frio. Aplicar a 
mascara no seio e no músculo tensor, deixar 
actuar até secar. 

6. Finalizar com a aplicação de Creme Reafirmante 
ou Raffermi-sein Gel. 

OBSERVAÇÕES 
É aconselhável interromper o tratamento durante o período menstrual. 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Raffermisein gel  
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TRATAMENTO REAFIRMANTE DO ROSTO, PESCOÇO, DECOTE E BUSTO 
 
AÇÃO  
Tratamento reafirmante para peles sem brilho que se apresentem flácidas e com 
rugas. 
O seio é constituído por um revestimento interno, o qual as glândulas mamarias 
quando tomam a forma de seio não estão fixas senão sustentadas pelo tórax, pela 
pele que as recobre e da qual depende a sua posição e perfil. 
Deste modo a pele desempenha a função de sustentar o seio, daí a importância de o 
manter firme. 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
O tratamento consta de 12 sessões com a frequência de duas por semana. 
Continuar com uma aplicação semanal de manutenção durante três semanas mais.  
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite desmaquilhante hidratante   
 Peeling com Diatomácias 
 Ampolas Composet Reafirmante e Collagen 
 Creme Colageno ou Reafirmante + Óleo essencial reafirmante 
 Suason mask com reactivo S 
 Gel adelgaçante efeito frio e raffermi-sein gel 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Limpar a epiderme com o leite desmaquilhante hidratante.  
2. Para conseguir um peeling mais profundo aplicar o vapor durante 5 

minutos, desta forma amaciamos a capa córnea. É sobretudo aconselhável 
na primeira sessão. Pode se realizado um peeling cada 15 dias. 

3. Aplicar a ampola de Colagen no rosto e pescoço, no decote e busto aplicar 
Composet Reafirmante. Trabalhar com suaves movimentos até serem 
absorvidos. 

4. Efectuar uma massagem cérvico-dorsal, na qual se emprega diferentes 
técnicas, com o creme de Colageno ou Reafirmante + 3 a 4 gotas de Óleo 
essencial reafirmante. 

5. Preparar a Suason mask e adicionar uma colher de chã de Gel Redutor frio. 
Aplicar a máscara, com a ajuda de uma espátula, no rosto e pescoço. 
Preparar outra máscara igual para o busto. Deixar actuar até que seque. 

6. Finalizar com uma aplicação de Rafermi-sein gel no seio e creme de 
Colagénio no rosto 

 
 
OBSERVAÇÕES 
É aconselhável interromper o tratamento durante o período menstrual. 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Aconselhamos o Raffermi-sein gel para a manutenção e cuidado dos seios. Para o 
tratamento facial aplicar o creme de Colagénio ou o creme Reafirmante. 
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TRATAMENTO COM EFEITOS TENSORES DO BUSTO E PESCOÇO 
 
PROPRIEDADES 

 Reforça o “soutien natural” (triângulo de pele situado entre a base dos seios 
e o queixo  

 Melhora a posição dos seios 
 Fortalece os tecidos, melhora a elasticidade da pele dos seios e do pescoço 
 Nutre a pele dos seios e do pescoço 

 
 
FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões, 2 sessões por semana durante 3 semanas e continuar com uma 
sessão semanal durante 3 semanas. As seguintes sessões com uma sessão a cada 15 
dias. 
 
 
PRODUTOS 

 Leite Hidratante e Tónico Corporal  
 Peeling Diatomeas  
 Loção catalisadora 500ml 
 Óleo de amêndoas doces + Óleo essencial Reafirmante  
 Suason mask + Gel Redutor efeito frio + Reactivo G ou Reafirmante do 

Mediterrâneo + Concentrado Reafirmante Sencha 
 Chuva de Orquídea e Coco + Óleo seco Amazonas Spa 

 
 
TRATAMENTO 

 
 
1. Limpar e Tonificar. 
2. Realizar Peeling Diatomeas na primeira sessão e depois a cada 15 dias. 

Realizar movimentos de rotação seguindo os ponteiros do relógio. Retirar os 
restos com luvas e água morna.   

3.  Aplicar a Loção catalizadora com uma suave massagem. 
4. Adicionar 3 gotas de Óleo Essencial Reafirmante ao Óleo de amêndoas 

doces, o qual utilizaremos para realizar uma massagem cérvico-dorsal, no 
que empregaremos amaciamento digital, pressões de shiatsu, vaciado em 
forma de estrela e drenagen linfática.  

5. Preparar a máscara Suason Mask: Adicionar numa taça uma dose de 
máscara Suason Mask , uma medida de Reactivo G, enriquecer com uma 
colher chã de Concentrado Sencha Reafirmante. Aplicar, com o auxílio de 
uma espátula, por todo o busto e o músculo peitoral até à sua inserção na 
articulação do ombro, à excepção da auréola mamária e mamilo. Deixar 
actuar até que seque. Retirar. 

6. Para finalizar aplicar Chuva de Orquídea e Coco, seguido de Óleo seco 
Amazonas Spa realizando uma massagem até à sua completa absorção. 

 
 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO 
Raffermi-sein Gel 
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TRATAMENTO REAFIRMANTE COM “COMPOSET REAFIRMANTE” 
 
 
AÇÃO 
Tratamento indicado para reafirmar e dar tonicidade à musculatura. Melhora o 
tom e textura da pele. Protege e estimula a formação do colagénio e outras 
proteínas dérmicas, ajuda a regeneração dos tecidos. Fortalece o tecido conjuntivo, 
reduz a flacidez e confere resistência e elasticidade à pele. 
 
 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões com uma frequência de 2 por semana. Continuar com uma 
sessão durante mais três semanas. 
 
 
 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS  

 Leite Desmaquilhante Hydratante 
 Peeling corporal 
 Ampolas Composet Reafirmante 
 Creme Reafirmante + Óleo essencial reafirmante 
 

 
 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Limpar a pele com Leite Desmaquilhante hidratante 
2. Realizar um peeling com Peeling corporal a cada 15 dias 
3. Aplicar uma ampola de Composet Reafirmante de forma manual ou por 

ionização, com a finalidade de evitar a micro-circulação cutânea e melhorar 
a absorção dos principais activos.  

4. Realizar uma massagem tonificante utilizando o Creme Reafirmante + 4 
gotas de Óleo essencial reafirmante. Nesta massagem vamos combinar 
manobras de fricção, amassamentos digitais, beliscões e tapinhas.   

 
 
 
 
 
 
 
CUIDADOS NO DOMICILIO  
Tenseur creme 
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TRATAMENTO REAFIRMANTE LIGADURAS FRIAS 
 
AÇÃO 
A principal função da Loção ligaduras Frias é de criar uma diminuição da 
temperatura localizada (vasoconstrição). Esta diminuição da temperatura produz 
uma maior velocidade da circulação sanguínea, o que favorece a activação dos 
adipócitos e a eliminação de resíduos celulares, no que se traduz numa melhoria da 
firmeza dos tecidos e uma diminuição do volume. 
Este tratamento está indicado para pernas cansadas, como tratamento 
reafirmante, para problemas de circulação... 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões com uma frequência de 3 por semana, continuar durante 3 
semanas mais com uma sessão. 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite Desmaq. Hidratante  
 Peeling Corporal ou Sugar peeling 
 Ampolas Composet Reafirmante 
 Creme Reafirmante + 3 ou 4 gotas de Óleo Essencial 

Reafirmante. 
 Loção ligaduras frias 
 Gel Adelgaçante efeito Frio 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Cobrir a marquesa com um plástico. Limpar e tonificar a zona a tratar. 
2. Aplicar a ampola Composet Reafirmante por galvânicas ou de forma 

manual. 
3. Realizar uma massagem com o creme Reafirmante juntamente com umas 

gotas de Óleo Essencial Reafirmante. 
4. Embeber as ligaduras com 50ml de loção Adelgaçante e juntar 150ml de 

água (uma parte de produto por três de água). Aplicar sobre a pele. 
5. Empapar as ligaduras com a mistura e escorre-las ligeiramente. 
6. Envolver a parte do corpo a tratar com as ligaduras empapadas, apertando-

as suavemente e dando-lhes 2 voltas. Deixar actuar durante 30 minutos.  
7. Finalizar com uma aplicação de Gel Adelgaçante efeito frio. 
 
 

NOTA 
É aconselhável não fazer aplicações sobre o abdómen durante a digestão e de modo 
algum sobre qualquer parte do corpo durante o período menstrual. 
Recomenda-se não atenuar a sensação de frio nem parcialmente. 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Body Wash Orquídea  
Gel Adelgaçante – efeito frio ou Tenseur Creme 
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TRATAMENTO ANTICELULITE LIGADURAS QUENTES 
 
Substituir as ligaduras frias em caso de obesidade ou celulite. 
 
A acção conjugada de dois poderosos vasodilatadores (alcanfor e calor) provoca uma 
maior actividade do fluxo sanguíneo, favorecendo assim uma melhor acção dos 
extractos vegetais e a actividade das células adiposas, o que se traduz num 
desgaste de calorias e numa expulsão dos resíduos. 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões com uma frequência de 3 por semana, continuar durante 3 
semanas mais com uma sessão. 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 
 

 Leite desmaquilhante hidratante  
 Peeling corporal 
 Ampolas Nodular Lipolítico   
 Creme anti-celulite enriquecido com umas gotas de óleo essencial anti-

celulite 
 Loção poliplant ligaduras quentes 
 Gel adelgaçante efeito frio 

 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

 
1. Limpar a pele com leite desmaquilhante hidratante. 
2. Aplicar vapor de 10 a 12 minutos. Efectuar um peeling a cada 15 

dias. 
3. Aplicar uma ampola Nodular Lipolítico por galvânicas ou de 

forma manual. 
4. Aquecer a loção Poliplant entre 45-50ºC. Embeber as ligaduras 

com 200ml de produto e aplicar sobre a pele.  
5. Cobrir com um plástico e com a manta eléctrica. Deixar actuar 

durante 30 minutos. Retirar as ligaduras e secar. 
6. Massajar com o creme Anti-celulíte enriquecido com algumas 

gotas de óleo essencial anti-celulíte 
7. Aplicar o Gel adelgaçante efeito frio para tonificar e reafirmar a 

musculatura. 
 
 
 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 
Body Wash Orquidea 
Hidro Gel Activador ou Reductor creme 
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TRATAMENTO SPA  ANTICELULÍTE  
 

 
PROPRIEDADES 

 Actua contra o tipo de celulite, seja provocada por transtornos hormonais, 
circulatórios ou de sedentarismo. 

 Previne a formação de celulite, diminui e trava a sua acumulação. As curvas 
reduzem-se e o contorno define-se visivelmente, a “pele de laranja” recupera 
o seu aspecto natural. 

 Contém oligoelementos e sais minerais – Remineralizante 
 Sensação de bem-estar – Relaxante 

 
 
FREQUÊNCIA 
Tratamento de 12 sessões, duas sessões por semana durante 3 semanas e continuar 
com uma sessão semanal, durante mais 4 semanas. As duas ultimais com 1 sessão 
a cada 15 dias. 
 
 
PRODUTOS    

 Leite Hidratante e Tónico corporal 
 Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas 
 Loção catalizadora 
 Marine Body Wrap 
 Concentrado de Algas e Cafeína  
 Creme Anticelulite + óleo essencial anticelulite 

 
 
 
TRATAMENTO 

7. Preparar a marquesa com manta térmica e plástico de envolvimento. 
8. Limpar a pele com Leite Hidratante e tonificar com o Tónico Corporal. 
9. Realizar um peeling com Sugar Peeling ou Spa Peeling Amazonas. 

Retirar os restos com luvas e água quente.   
10. Aplicar a Loção Catalizadora com uma suave massagem, até à sua 

absorção nas zonas a tratar.    
11. Preparar a máscara: Colocar numa taça 200 gr de Marine Body Wrap e 

adicionar água quente 200ml, misturar bem até conseguir uma massa 
homogénea. Aplicar a máscara, com as mãos,  nas zonas a tratar e cobrir 
com o plástico e a manta térmica. Deixar actuar entre 20 e 30 minutos. 
Retirar o produto com uma esponja húmida ou retirar no banho. 

12. Aplicar Concentrado de Algas & Cafeína, com uma massagem suave, até 
a sua absorção, concentrando nas zonas a tratar (pernas, abdómen e 
glúteos) 

13. Para realizar a massagem utilizamos o creme anticelulite, ao qual 
juntamos 4 gotas de óleo essencial anticelulite. Na massagem utilizar 
manobras de amaciamento, vaciado e drenante.   

 
 
TRATAMENTO EM DOMICÍLIO  
Reducteur  Creme 250ml ou Concentrado de Algas e Cafeína ou Hidrogel  
Activador. 
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TRATAMENTO EXPRESS ANTI CELULITE 
 
 
- Tratamento efeito calor - vasodilatador 
- Reduz os excessos adiposos e trava a acumulação de novas gorduras 
- Remodela a silhueta - Reafirma os tecidos 
- A «pele casca de laranja» recupera o seu aspecto natural 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
 
- 2 a 3 sessões por semana. O número de semanas será determinado pela 

profissional, dependente de cada caso. Resultados visíveis desde a primeira 
sessão. 

 
1 cm de perda em contorno dos músculos. * 
1,5 cm de perda em contorno da cintura * 
 

       * Efeitos comprovados a partir da primeira sessão 
 
- Duração de cada sessão: 30Minutos 
- Preço recomendado: 20 Euros 
 
 
PRODUTOS    

 Leite desmaq. hidratante e Tónico corporal 
 Peeling corporal 
 Concentrado algas+cafeina 
 Hidrogel activador 
 Creme Anticelulite + óleo essencial anticelulite 

 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 
 
1. Limpar a pele com Leite Desmaquilhante Hidratante e tonificar com Tónico 

Corporal. 
2. Efectuar um Peeling Corporal De Noyle´s a cada 15 dias. 
3. Realizar uma suave massagem com Concentrado Algas + Cafeína, até à sua 

completa absorção. 
4. Realizar uma suave massagem com Hidrogel Activador, até à sua completa 

absorção. 
5. Realizar uma massagem anti celulite com o creme Anti Celulite, enriquecido 

com umas gotas de Óleo Essencial anti celulite.    
 
 

 
 
 

CUIDADOS NO DOMICILIO 
Hidrogel Activador ou Redutor Creme  
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TRATAMENTO ANTICELULITE COM NODULAR LIPOLÍTICO 
 
 
AÇÃO 
Tratamento Lipolítico com Body Fit

TM     que transforma a celulite em firmeza*. 
Previne a formação de celulite, diminui e trava a sua acumulação. As curvas 
reduzem-se e o contorno redefine-se visivelmente, a “pele de laranja” recupera o seu 
aspecto natural. Efeito adelgaçante e drenante ao actuar contra a retenção de 
líquidos e permitir o descongestionamento dos tecidos da pele.  
 

* A glaudina é uma molécula multifuncional que favorece a reversão do tecido            
adiposo até um tecido com características fibroplásticas.  

 
 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Realizar 12 sessões com uma frequência de 2 por semana. Continuar com uma 
sessão durante três semanas. 
 
 
 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS 

 Leite Desmaquilhante hidratante 
 Peeling corporal 
 Ampola Nodular Lipolítico e Creme Anticelulite + Óleo essencial anticelulite 
 

 
 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Limpar a pele com Leite Desmaquilhante hidratante 
2. Realizar um peeling com Peeling corporal a cada 15 dias 
3. Aplicar um ampola Nodular Lipolítico Body Fit

TM de forma manual ou por 
ionização. 

4. Realizar uma massagem com o Creme Anticelulite + 4 gotas de Óleo 
essencial anticelulite. Na massagem combinar manobras de amassamento, 
fricção e drenagem. 

 
 
 
 
 
 
CUIDADOS NO DOMICILIO 
Reducteur creme  
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PEELING CORPORAL + MASSAGEM DE CHOCOLATE 
 
 
AÇÃO 
 
Sessão pensada para um desfrute pessoal. Ideal para quando te sentes stressada e 
com a pele seca. Esfoliação e nutrição da pele.  
 
 
 
 
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA  
 
1 Sessão é suficiente. 
 
 
 
 
 
PRODUTOS NECESSÁRIOS  
  

 Peeling de açucar 
 Creme de chocolate e laranja  

 
 
 
 
 
MÉTODO DE TRABALHO 

1. Aplicar por todo o corpo com uma suave massagem e retirar. A sua 
esfoliação natural e os seus óleos preparam a pele e relaxam o corpo e a 
mente.  

 Realizar uma massagem anti stress com o creme de chocolate e laranja. 
Uma vez terminada a massagem cobrir a cliente com uma toalha e deixá-la 
descansar durante uns minutos 

 
 
 
 
 
 
CUIDADOS EM DOMICÍLIO 

 Esfoliação: Esfoliante corporalMango 
 Hidratação: Creme corporal Mango. 
 Efeito anticelulite: Redutor Creme ou Hidrogel activador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


