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1. INTRODUÇÃO  

1.1  Grupo Concept, a estética acessível que revolucionou o mercado nacional 

O Grupo Concept é uma multinacional europeia que veio revolucionar o mercado no segmento da 

estética, com o conceito de estética Smart cost. Atualmente, conta já com mais de cento e dez 

unidades em atividade, das quais 20 no mercado internacional.  

 

Atualmente, as marcas BodyConcept e DepilConcept estão presentes em cinco países: Portugal, 

Polônia, República Checa, Cabo Verde e Brasil. 

 

Atualmente, o Grupo conta com 47 clínicas de estética BodyConcept e 59 da DepilConcept em 

todo o mundo, disponibilizando, assim, serviços que vão desde cabeleireiro, passando pela 

estética e mais recentemente tratamentos médico-estéticos. 
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1.2  O Grupo 

a) BodyConcept 

A BodyConcept é uma marca de excelência em clínicas de estética e bem-estar.  

A marca possui um conceito inovador que é iniciado por um atendimento pormenorizado que visa 

ir de encontro ao que a cliente procura num tratamento podendo este ser intensivo ou passando 

pela academia de estética, exclusivo BodyConcept, onde as clientes passam por tratamentos 

específicos ao seu caso (corpo ou rosto). 

A BodyConcept oferece também serviços de estética do dia-a-dia. 

b) DepilConcept 

A DepilConcept é uma marca especializada em serviços de depilação que aposta numa oferta 

inovadora e completa de serviços a cera e Fototerapia Flash – Fotodepilação e 

Fotorejuvenescimento.  

A DepilConcept utiliza equipamentos, que adotam a mais avançada tecnologia. 

c) GrupoConcept Internacional 

Atualmente, as marcas BodyConcept e DepilConcept estão presentes em cinco países: Portugal, 

Polônia, República Checa, Cabo Verde e Brasil. 

O GupoConcept tem um departamento Internacional que gere as clínicas no internacionais 

oferecendo toda a assistência e formação necessárias com o objetivo de alcançar a notoriedade 

máxima no mercado da Estética a nivel internacional tal como já foi atingido em Portugal. 

 

1.3 O Conceito 

A BodyConcept introduziu em Portugal um novo conceito de estética "Multi-serviços" a custo 

reduzido, onde por um valor muito acessível a cliente pode fazer tratamentos de estética corporal 

e facial aliados a tecnologia de ponta e a profissionais credenciados. 

O Conceito BodyConcept quebra a barreira da estética tradicional e inova no atendimento e nos 

serviços disponiveis, criando um compromisso com os seus clientes em atingir os resultados 

pretendidos por cada um. 
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O principal diferencial da BodyConcept é o seu Esthetica Gym, um conceito inovador que oferece 

aos seus clientes uma Academia onde estes poderão usufruir dos mais recentes tratamentos de 

estética sem por isso pagar mais.  

Consolidar a nossa liderança na Prestação de serviços de Estética e Cabeleireiro, alcançando a 

excelência na qualidade dos serviços, rentabilidade e satisfação total dos clientes, num ambiente 

de melhoria contínua.  

1.4 Visão BodyConcept 

a) Missão BodyConcept  

Contribuir para o sucesso individual de todos aqueles em que o conhecimento e domínio na área 

da Estética são importantes na sua realização pessoal.  

Promover um ambiente acolhedor, divertido, motivador, no horário adequado a cada cliente, 

conseguindo que através dos nossos serviços, campanhas e promoções a Estética esteja ao 

alcance de todos.  

b) Valores BodyConcept 

A BodyConcept entende a Estética e Bem-Estar como um setor cujos serviços devem ser 

acessíveis à maioria da população.  

A BodyConcept considera a qualidade como um valor cultural e uma responsabilidade individual 

de todos os seus colaboradores.  

A BodyConcept entende o comprometimento de todos com a melhoria contínua e a focalização no 

cliente, indissociável da prestação de um serviço de excelência.  

A BodyConcept propõe-se incentivar o desenvolvimento de competências, a promoção e 

valorização dos colaboradores e do trabalho em equipe, fomentando a constante criatividade na 

partilha do sucesso e da satisfação pessoal.  

A BodyConcept exige aos seus Fornecedores a prática dos princípios de Qualidade e valoriza a 

integração de interesses que seja garantia do sucesso mútuo.  

Para a BodyConcept, os principais valores inerentes à sua atividade são:  

Credibilidade / Confiança  

Inovação  
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Qualidade  

c) Princípios Operativos  

 100% de satisfação dos clientes;  

 Otimizar a rentabilidade da clínica;  

 Atuar com ética comercial;  

 Melhoria contínua;  

 Trabalho em equipe, considerando o indivíduo como elemento prioritário e que o êxito se baseia 

na qualidade como indivíduos e profissionais; 

 Trabalhar e aprender, divertindo-se; 

1.5 Dress Code 

A imagem torna se cada vez mais importante no mundo corporativo. 

O GrupoConcept preocupa-se cada vez mais com a apresentação dos seus profissionais, como 

reflexo da própria empresa/clinica.  

O Dress Code nada mais é do que um código de vestuário, um uniforme, que serve para uma 

melhor apresentação das profissionais na Clínica.  

Desta maneira profissionais e clientes entendem os valores e conceitos da organização onde 

trabalham/frequentam e conseguem traduzir a imagem da empresa/clínica na forma de se vestir.  

Desde a Gerente de loja à técnica, a apresentação pessoal pode ser fator determinante para ser 

transmitida uma imagem positiva, tanto do próprio profissional como da empresa e serviço que 

está a ser representado. 
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2. O Método BodyConcept 
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2.1 Os 5 pontos fundamentais para obter resultados 

 O Kit de cliente que inclui todo o material necessário para cliente circular na clínica e fazer 

os tratamentos, um roupão, um par de chinelos e uma toalha da marca, uma calça de 

Pressoterapia e um creme (anti-celulite/refirmante /hidratante…). 

 

 Avaliação Morfológica 

Antes de começar os tratamentos é feita uma análise do equilíbrio fisiológico corporal ou facial, 

onde verificamos os níveis hídricos corporais /faciais, massa gorda, a massa magra e a idade 

metabólica. Passadas três semanas fazemos a segunda avaliação para verificarmos os 

resultados dos tratamentos.  

   Nesta avaliação a técnica deve levar em consideração os seguintes parâmetros: 

 

MORFOLOGIA CORPORAL 
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2.2 Classificação BodyConcept da celulite 

Localizada 

Restringe-se a áreas específicas e é mais superficial que os restantes tipos. Os “culotes” são o 

clássico exemplo da celulite localizada. Afeta, principalmente, mulheres que de forma geral são 

magras.  

Flácida 

Mais comum em mulheres pouco ativas, normalmente com mais de 40 anos. Está associada à 

fraca tonicidade muscular e à flacidez. Caracteriza-se por alterações acentuadas dos contornos 

corporais (os tecidos “abanam” com o movimento e com as mudanças de posição). Mais comum 

na área inguinal, abdominal e braços. 

Edematosa 

Associada a uma elevada retenção de líquidos (causada por uma acumulação anormal de fluídos 

nos tecidos). Há um aumento de volume dos membros inferiores. A pele é brilhante e fina e 

quando se toca nas áreas afetadas as impressões digitais ficam marcadas (brancas).  

Dura e compacta 

Há um espessamento dérmico e quando a área é beliscada o aspecto “casca de laranja” é 

evidente. Muito vulgar em faixas etárias mais jovens. 

Fibrosa 

Nesta fase recomenda-se o início imediato dos tratamentos. É caracterizada por um 

endurecimento ou “fibrose” do tecido conjuntivo, devido a uma deficiente circulação linfática.  

É provavelmente o tipo de celulite mais difícil de tratar, já que está instalada nos tecidos a um 

nível mais profundo há um longo período de tempo (usual em mulheres mais velhas). Há uma 

hipersensibilidade das áreas afetadas, podendo mesmo ser doloroso ao toque. 

Nesta avaliação usaremos também a Balança de Bioimpedância. 

A avaliação da composição corporal é um importante fator em qualquer programa de 

emagrecimento ou manutenção do peso. 

É um método utilizado para avaliar o metabolismo e os percentuais de gorduras. 
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Considerado pela comunidade científica como de alta precisão na avaliação da composição 

corporal, a bioimpedância possibilita medir os percentuais de gordura que estão debaixo da pele 

e entre os órgãos, massa magra e água corporal. 

O analisador de composição corporal mede a passagem de sinais elétricos quando estes sinais 

passam pela gordura, tecido magro e água. Quando estes aspectos variam, também variam os 

sinais, dando uma medida confiável e precisa da quantidade de cada um destes componentes 

que formam seu peso total. 

Para entender um pouco melhor, o corpo é composto por massa livre de gordura (magra), 

gordura e água. A soma destes valores dá o total de seu peso corporal, (a massa livre de gordura 

inclui músculos, ossos, órgãos vitais, e etc.) e tanto o tecido gordo quanto o magro contém água. 

No final deverá comparar os resultados da cliente com a tabela. 

 

 Esfoliação corporal /Facial c/ hidratação 

O primeiro passo para preparar o processo de tratamento facial ou corporal é a esfoliação e 

hidratação da pele, onde preparamos o corpo ou o rosto para a introdução dos princípios ativos 

dos cremes e tratamentos. O objetivo é aumentarmos a eficácia dos tratamentos. 
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 Sessão de reeducação alimentar ou consulta de Nutrição 

Antes de começar os tratamentos ou logo no início dos mesmos, vamos definir juntamente com a 

cliente um plano alimentar focado de acordo com os tratamentos que vai fazer. 

 Os tratamentos de estética 

Na BodyConcept temos 2 situações possíveis, os tratamentos com resultados a médio prazo e os 

tratamentos com resultados mais intensivos. 

 

3  OS TRATAMENTOS BODYCONCEPT 

3.1 ESTHETICAL GYM 

 

No Esthetical Gym funciona a Academia de Estética. 

Na Academia de Estética mensal é atribuído um programa específico à cliente e esta escolhe um 

horário fixo, segundas e quintas / terças e sextas ou quartas e sábados. Este programa pode ser 

alterado consoante à necessidade da cliente.  

A Academia tem 4 conjuntos de tratamentos cujos objetivos são emagrecer, reduzir a gordura 

localizada, reduzir a celulite e a flacidez.  

Nos primeiros 20 minutos a cliente vai fazer um tratamento redutor onde vamos desbloquear os 

nódulos da sua celulite em conjunto com um tratamento de rosto e nos 25 minutos seguintes 

vamos drenar a gordura através do sistema linfático. 

 Programa 1  
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Eletroestimulação + Crioterapia Facial ou braços+ Pressoterapia:  

O objetivo é modelar ou refirmar através de correntes de ginástica passiva com intensidades 

variadas. No rosto ou braços, vamos colocar uma máscara fria que vai ajudar a refirmar os 

tecidos. Em seguida vamos fazer a drenagem através da pressoterapia. 

Programa 2  

Crioterapia ou Termoterapia + Liftting facial/braços/seios + Pressoterapia:  

Vamos neste caso reduzir e modelar recorrendo ao frio e tratar da flacidez enquanto reduzimos. 

Este tratamento a frio tem esta dupla vantagem. No rosto vamos fazer um lifting, que é uma 

ginástica passiva nos músculos do rosto, podendo optar por fazer este tratamento nos braços, 

consoante a necessidade. Em seguida vamos fazer a drenagem através da pressoterapia. Aqui 

neste programa, invés do tratamento do frio, pode fazer outro tratamento, que é a termoterapia, é 

um tratamento à base do quente, portanto vamos espalhar uma loção na região abdominal, nos 

flancos e nas coxas e essa loção vai provocar um aquecimento na região, acelerando o 

metabolismo e queimar calorias. 

Programa 3  

Termolipólise + Máscara + Pressoterapia:  

Aqui reduzimos através da ação combinada entre o calor e os infravermelhos que têm a 

capacidade de penetrar até às camadas onde se encontra a gordura e destruí-la, colocamos 

também neste tratamento uma máscara facial adequada à pele da cliente, em seguida vamos 

fazer a drenagem através da pressoterapia. 

Programa 4 

Crioterapia + Liftting Facial/braços/seios + Eletroestimulação corpo: 

 Programa que visa principalmente tratar da flacidez tanto muscular como cutânea. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

20 Minutos 25 Minutos 
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A Academia de Estética possui 8  Macas e permite a entrada de 8 clientes por hora (4 clientes de 

30 em 30 minutos). Oferecendo uma maior rentabilidade nos 4 programas do Esthetical Gym.  

 

Exemplo de uma Agenda: 

Hora 
Eletro/Rosto                     
+                      
Pressoterapia 

Crio/Termoterapia/ 
Rosto                 +                                            
Pressoterapia 

Termolipólise/ 
Rosto                       
+                                       
Pressoterapia 

Crioterapia/ Rosto           
+            
Eletroestimulação 

08:00 Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 

08:30 Cliente 5 Cliente 6 Cliente 7 Cliente 8 
 

 

3.1.1 OS EQUIPAMENTOS DO ESTHETICAL GYM 

a) Eletroestimulação (Corrente Russa) 

 

Este tratamento foi desenvolvido para: 

 Redução de peso 

 Ginástica modeladora 

CORPO ROSTO CORPO 

Programa 1 Eletroestimulação Crioterapia Facial/ Braços Pressoterapia 

Programa 2 Crioterapia/Termoterapia Lifting Pressoterapia 

Programa 3 Termolipólise Mascaras faciais Pressoterapia 

Programa 4 Crioterapia Lifting Eletroestimulação 
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 Tonificação (abdômen, glúteos, coxas) 

 Relaxante muscular 

 Tratamentos de dor 

Trata-se de uma técnica sem efeitos sistêmicos, dependência e efeitos colaterais, sendo que a 

aplicação da estimulação se faz através de eletrodos colocados em pontos determinados do 

corpo ou do rosto para a produção da contração muscular. 

 

As saídas de eletrodos devem ser adequadamente distribuídas pelo corpo da cliente de acordo 

com a sua necessidade. A ativação adequada do músculo provoca um maior consumo de 

energia, queima de gorduras e redução das mesmas. 

Durante o 1º tratamento devemos perguntar à cliente, a cada 5/ 10 minutos, se está confortável. A 

cliente deve sentir uma vibração, a qual não provoque contrações fortes que causem dores. 

Nunca deve ser ultrapassado o nível do intolerável. 

O Stim Cell: 

- É uma corrente excitomotora de média freqüência. Sua freqüência está fixada em 2500 Hz 

uma vez que a despolarização máxima do nervo motor ocorre nesta freqüência. 

- É uma corrente de efeito de profundidade, pois atinge estruturas teciduais profundas. 

- É uma corrente modulada em baixa freqüência, despolarizada, alternada, interrompida e 

seletiva. 

- Despolarizada, pois não apresenta polos definidos sendo ora negativa, ora positiva. Por causa 

disto não ocorre o deslocamento de íons, podendo ser utilizada por mais tempo. 

- Seletiva, porque podemos modular em baixa freqüência, trabalhando tanto as fibras vermelhas 

quanto as brancas, dependendo da freqüência utilizada. 

- As unidades motoras tônicas são compostas por fibras musculares vermelhas ricas em 

capilares e resistentes à fadiga.  Sua freqüência tetânica fica entre 20 e 30 Hz. 

- As unidades motoras fásicas são constituídas por fibras brancas pobres em capilares e não 

resistentes à fadiga.  Para ativá-las é necessária uma freqüência entre 50 e 100 Hz. 

 

UNIDADES MOTORAS TÔNICAS E FÁSICAS 

TÔNICAS: 

 Fibras musculares vermelhas 
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 Melhor capilarização 

 Inervada pelos neurônios A2 

 Freqüência tetânica entre 20 a 30 Hz 

 Fadiga lenta 

 Estática 

 

FÁSICAS: 

 Fibras musculares brancas 

 Menos capilarização 

 Inervadas pelos neurônios A1 

 Freqüência tetânica de 50 à 150 HZ 

 Fadiga rápida 

 Dinâmica 

 

E quais as fibras que devo estimular? 

Na realidade as três, só o tempo de estimulação mudará. 

Redução/queima de gordura – Fibras Vermelhas 

Refirmação - Fibras brancas 

 

Modo de Aplicação: 

 

1. Grupos: separar os canais em grupos de músculos 1 e 2. 

Exemplo: 

Grupo 1: Bíceps direito e bíceps esquerdo 

Grupo 2: Tríceps direito e tríceps esquerdo 

 

2. Frequência: selecionar o tipo de fibra que quer trabalhar 

5 a 30 – fibras vermelhas (tónicas, profundas) 
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30 a 50 – fibras intermediárias 

50 a 150 – fibras brancas (mais superficiais)  

Sempre selecionar fibras vermelhas primeiro, após fibras intermediárias e por último a fibra 

branca. 

 

3. Relação de fase: condicionamento do músculo. Aumentar a cada período para que o 

músculo não acostume ao estímulo.  

                                                                             20% baixa 

                                                                             35% média 

                                                                             50% alta 

Começar sempre com carga baixa e no decorrer do tratamento pode ser aumentada. 

 

4. Exposição: é o tempo de sustentação da contração. Varia de 3 a 30 segundos.  

*O tempo de contração é igual ao de repouso quando o tempo for de até 6 segundos. Mais que 6 

segundos de contração o descanso tem que ser maior para não causar fadiga no músculo. 

         Repouso: tempo de descanso do músculo. Varia de 3 a 30 segundos. 

Aconselha-se 3/3 para queima de gordura e 6/6 para refirmação.  

 

 

5. Tempo: total do exercício: varia de 15 a 30 minutos. 

 

6. Iniciar 

 

 

7. Intensidade: de 0 a 99. Começar com 10 e ir aumentando conforme a sensibilidade da 

cliente. A corrente tem que ser confortável e não dolorida. 
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Sugestão de aplicações: 

Trabalho Geral - Abdômen, Glúteos e Pernas: 

Grupo 1: Abdutor + Glúteos 

Grupo 2: Retos + Oblíquos + Adutor 

 

Trabalho específico de Tronco: 

Grupo 1: Reto + Oblíquos + Bíceps 

Grupo 2: Tríceps 

 

Trabalho específico de Abdômen:  

Grupo 1: Oblíquos 

Grupo 2: Retos 

 

Trabalho específico Pernas: 

Paciente decúbito ventral 

Grupo 1: Abdutor + Glúteo máximo 

Grupo 2: Glúteo médio 

OBS.: Nunca utilizar músculos antagônicos. Ex: bíceps e tríceps ao mesmo tempo na terapia. Se 

desejar trabalhar os dois grupos musculares na mesma sessão dívida entre o grupo e o grupo 2.           

 

Sugestão de Programas:  

Caso de Flacidez: 

 Sessões 

Ajustes 1ª a 5ª 6ª a 10ª 11ª a 20ª 
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Relação de fase 20% 35%  50% 

Tempos (s) TE – 3 a 5s 

TR – 3 a 5s 

TE – 5 a 8ss 

TR – 5 a 8 

TE – 8 a 10s 

TR – 10 a 15s 

20 – 30 Hz 8 min. 10 min. 10 min. 

35 – 45 Hz 7 min. 8 min. 9 min. 

50 – 100 Hz 5 min. 7 min. 6 min. 

Total 20 min. 25 min. 25 min. 

 

Caso de bom tônus: 

 Sessões 

Ajustes 1ª a 3ª 4ª a 8ª 9ª a 20ª 

Relação de fase 20% 35%  50% 

Tempos (s) TE – 3 a 5s 

TR – 3 a 5s 

TE – 5 a 8s 

TR – 5 a 8s 

TE – 8 a 12s 

TR – 10 a 15s 

20 – 30 Hz 5 min. 7 min. 6 min. 

35 – 45 Hz 6 min. 8 min. 8 min. 

50 – 100 Hz 9 min. 10 min. 11 min. 

Total 20 min. 25 min. 25 min. 

 

Preparação da Cliente: 

1. Colocar as faixas 

2. Posicione os eletrodos na cliente, utilizando gel anti-celulítico BodyConcept, e depois de 

ajustados os parâmetros libere a intensidade nos canais. 

*Corrente de média potência é uma corrente despolarizada, por isso a posição dos eletrodos 

relacionada a cores é indiferente. 

EXEMPLOS PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODOS: 
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- Bíceps direito e esquerdo 

 

 

 

 

 

 

- Tríceps direito e esquerdo 

 

 

 

 

 

  

- Retos e nos oblíquos abdominais     - Peitorais 

 

 

 

 

 

 

- Reto femorais direito e esquerdo  

 

- Abdutores OU adutores direito e esquerdo  

 

 

 

 

 

 

- Glúteos direito e esquerdo  - Bíceps femorais direito e esquerdo 
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LIFTING FACIAL 

 

 

 

 

Sugestão de aplicação: 

 

Grupo 1:   - Masseter lado direito  

                  - Zigomáttico lado direito  

        

Grupo 2:  - Masseter lado esquerdo  

                 - Zigomáttico lado esquerdo  

              

Obs.: O tratamento deve seguir da seguinte maneira:  

Primeiro trabalha-se a hemiface direita e depois a esquerda dividindo-as em dois grupos. 

 

 

Sugestão de Programação: 

 

Caso de Flacidez: 

 Sessões Sessões 

Ajustes 1ª a 5ª 6ª a 10ª 

Relação de fase 20% 35% 

Tempos (s) TE – 3 a 4s 

TR – 3 a 4s 

TE – 3 a 6s 

TR – 3 a 6s 

20 – 30 Hz 4 min. 4 min. 

35 – 45 Hz 3 min. 3 min. 

50 – 150 Hz 3 min. 3 min. 

Total 10 min. 10 min. 

 



 

21 
Manual de Formação | GRUPOCONCEPT  

 

Caso de bom tônus: 

 

 Sessões Sessões 

Ajustes 1ª a 5ª 6ª a 10ª 

Relação de fase 20% 35% 

Tempos (s) TE – 3 a 4s 

TR – 3 a 4s 

TE – 3 a 6s 

TR – 3 a 6s 

20 – 30 Hz 3 min. 3 min. 

35 – 45 Hz 3 min. 3 min. 

50 – 150 Hz 3 min. 3 min. 

Total 9 min. 9 min. 

 

 

 

EXEMPLOS PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODOS: 

 

 

 

 

 

 

1. Registar na ficha de cliente o programa e intensidade(s) usadas  

 

2. No final do tempo o aparelho emite um sinal sonoro: colocar todas as intensidades a zero 

e desligar o aparelho 

 

3. Retirar os eletrodos da cliente, fazer a higienização dos eletrodos e maca.           

 

 



Recomendações: 

 Não contrair um músculo em excesso e de forma súbita para evitar uma lesão 

muscular; 

 Acoplar corretamente as placas ou faixas condutoras com gel condutor. A 

pele deve ser previamente limpa na área onde serão colocados os eletrodos; 

 Verificar se as placas ou faixas condutoras estão bem posicionadas e fixadas; 

 A colocação das placas ou faixas condutoras deverá ser realizada com o 

equipamento ligado, mas com as intensidades zeradas. Jamais manuseie as 

placas ou faixas condutoras durante a terapia se elas não estiverem com sua 

intensidade zerada; 

 Exigir o máximo de contração muscular dentro do limite tolerável pelo 

paciente; 

 Algumas pessoas se assustam facilmente com a possibilidade de receber um 

estímulo elétrico, mesmo que controlado, e solicitam que a intensidade fique 

sempre em limites muito baixos de contração muscular, o que não contribui 

para o tratamento; 

 Espasmos severos nos músculos da laringe e faringe podem vir a ocorrer se 

os eletrodos forem colocados muito próximos do pescoço. Estas contrações 

podem gerar dificuldades para a respiração; 

 Normalmente as sessões para cada músculo ou grupo muscular são 

intervaladas; 

 Não ligue ou desligue totalmente o equipamento com os eletrodos conectados 

ao paciente; 

 Use somente os eletrodos e cabos originais do equipamento. Eles foram 

testados e aprovados para uso; 

 

Contra- Indicações: 

 Marca-passos Cardíacos: pode haver interferências 

 Cardiopatas: podem apresentar reações adversas 

 Gestantes 

 Não estimular sobre os Seios Carotídeos: pode exacerbar reflexos vago-

vagais 
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 Estimular com intensidades reduzidas as regiões do pescoço e da boca: para 

evitar espasmos dos músculos laríngeos e faríngeos 

 Fraturas Ósseas Recentes ou Não Consolidadas 

 Hemorragia Ativa 

 Flebite, Tromboflebite e Embolia 

 Processos Infecciosos 

 Câncer 

 Lesões musculares, tendinosas e ligamentares (absoluta) 

 Inflamações articulares em fase aguda 

 Espasticidade (exceto para a técnica de inibição funcional) 

 Miopatias que impeçam a contração muscular fisiológica (desnervação, etc) 

b) Crioterapia       

                

                      Crioterapia Corpo                Crioterapia de Rosto  

                               

O tratamento de crioterapia consiste na aplicação de um líquido de efeito frio que 

desce a temperatura corporal cerca de 15 graus. Este produto é aplicado em 

diversas formas: 

-Calções: têm uma barra na área abdominal para redução. São vestidos pela cliente 

durante 20 minutos. Devem proteger-se as àreas genitais, dos rins e ovários com 

uma toalha; 

- Rosto: máscara que cria um efeito de reafirmação e efeito redutor de gordura 

(duplo queixo); 

- Braços: aplicação como uma manga que pode ir até ao cotovelo ou até ao pulso. 

Se for até ao pulso, deve proteger-se a articulação. 
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O líquido de crioterapia, além das suas características refirmantes, faculta ao 

cérebro a informação da descida de temperatura corporal, ativando o mecanismo de 

queima das reservas de gordura. 

 Aplicação: 

  A Técnica da manhã deve contar o número de clientes que farão o tratamento ao 

longo da manhã e preparar todos os calções, máscaras ou mangas desse período; 

  A Técnica da tarde deve contar o número de clientes que farão o tratamento ao 

longo da tarde e preparar todo o material desse período; 

  Os calções devem ser previamente molhados e embebidos na emulsão de crio: 

- Calções: 1 medida de líquido de crio para 2 (verão) ou 3 (inverno) de água;  

- Rosto: 1 medida de líquido de crio para 4 de água; 

- Braços: 1 medida de líquido de crio para 2 de água; 

  Depois devem ser escorridos, dobrados e colocados numa bandeja de plástico que 

deverá ficar bem tapada; 

 Ajudar a cliente a vestir os calções da primeira vez, as seguintes vezes os calções 

são dados á cliente e será esta a vesti-los. As mangas são colocadas pela técnica.  

Contra-indicações: 

 Problemas Reumatoides; 

 Alterações de sensibilidade e circulatórias; 

 Grávidas; 

 Contraturas Musculares; 

 Úlceras; 

 Olhos e Mucosas; 

 Evitar a áreas do abdômen durante a menstruação; 

 Proteger a área dos ovários e rins com uma toalha;  

 Patologias de Câncer há menos de 6 anos (declaração médica). 
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Cuidados e Manutenção:  

Fazer a desinfeção da maca no final do tratamento.  

Nunca lavar a roupa da crioterapia com outra roupa da clínica; nunca utilizar a 

máquina de secar. 

 

c) Termoterapia 

 

O tratamento de termoterapia tem características redutoras e anti-celuliticas: 

provoca a ativação sanguínea ajudando na penetração dos princípios ativos do Gel 

Anti-celulitico BodyConcept. 

A aplicação do gel térmico deve ser feita juntamente com o Gel Anti-celulitico 

BodyConcept. 

Indicações da Termoterapia: 

 Facilita a absorção transcutânea de produtos tópicos; 

 Aumenta a micro circulação; 

 Liquidificação da Gordura e Celulite Localizada. 

 

Ao contrário da crioterapia, este tratamento não é feito com calções. 

 

Aplicação: 

 A cliente aplica o seu gel anti-celulitico BC; 

 Aplicação do gel de Termoterapia na cliente em forma de massagem rápida. 

 A cliente deve estender a sua toalha na marquesa e ficar deitada durante o 

tempo do tratamento.  

Nota: Na aplicação do preparado a técnica tem que usar luvas. 

 

Contra-indicações: 

 Problemas Circulatórios; 
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 Pele com Lesões; 

 Peles muito sensíveis (realizar teste de tolerância). 

 

 

Cuidados e Manutenção:  

Colocar sempre um lençol plástico ou proteção própria na maca. 
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d) Termolipólise 

 

É um aparelho de placa termocondutora (manta térmica) e de corrente galvânica 

que circula pelo tecido superficial através de eletrodos condutores, permitindo a 

termoativação nos tecidos (dérmicos) aplicados.  

THERMOLIPO: 

Neste modo é gerado calor pela passagem da corrente elétrica por uma resistência 

colocada no interior das placas termocondutoras (mantas térmicas), favorecendo o 

aparecimento de efeitos fisiológicos importantes. 

O aquecimento local provoca uma elevação na temperatura dos tecidos e uma 

vasodilatação reflexa em áreas remotas do corpo. Em decorrência disto, ocorre 

uma elevada demanda do tecido por oxigênio e nutrientes, e um aumento da 

eliminação dos produtos do catabolismo. 

IONIZER (CORRENTE GALVÂNICA/ IONTOFORESE): 

Neste modo, uma fonte de corrente gera uma corrente contínua, constante e de 

baixa intensidade, que circula entre dois eletrodos condutores, transmitindo calor 

ao tecido epitelial e permitindo a penetração superficial de substâncias iônicas 

encontradas em produtos cosméticos. Esta movimentação iônica (ionoforese), ou 

simplesmente a movimentação de íons contidos no líquido intersticial (eletroforese), 

permite equilibrar a derme hidratando-a, nutrindo-a e revitalizando-a.  

A corrente elétrica, ao circular por uma área do organismo produz calor. O aumento 

de temperatura, produzida pela corrente galvânica na sua passagem pelos tecidos 

orgânicos, é pouco apreciável, porém suficiente para contribuir na instauração de 

uma vasodilatação, com um aumento de fluxo sanguíneo na área. 
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Assim, a Termolipólise está indicada para: 

 Relaxamento muscular e de outras estruturas superficiais; 

 Vasodilatação cutânea; 

 Aumento do fluxo sanguíneo superficial; 

 Aumento da permeabilidade capilar superficial; 

 Aumento das reações metabólicas; 

 Favorecimento da modelagem corporal; 

 Aumento da eliminação de líquidos (sudorese); 

 Aumento da permeabilidade capilar superficial; 

 Aumento do fluxo sanguíneo superficial; 

 Favorecimento do relaxamento muscular; 

 Favorece a hidratação da pele; 

 Favorece a penetração de substâncias com propriedades específicas; 

 Ativação da circulação sangüínea e linfática; 

 

 

Aplicação: 

 

Thermolipo 

 A cliente deve aplicar o gel anti- cell BC e aplicar filme osmótico 

 Coloque as placas termocondutoras 

 Plugue corretamente os cabos das placas ao aparelho 

 Ligue o módulo Thermolipo e ajuste o Tempo (20’) 

 Ajuste a intensidade desejada de cada canal 

 Pressione Iniciar para executar a operação 

 Se desejar interromper, pressione Parar 

 Se desejar retornar, pressione Iniciar novamente 
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 Para reajustar pressione Zerar quando parado 

 

Nota: Para ajuste da Temperatura é necessário saber o objetivo da sessão: 

 Temperaturas acima de 48oC não são recomendadas, pois causam intensa 

sudorese. 

 Temperaturas em torno de 42oC a 45oC são mais indicadas para promover 

efeitos satisfatórios; 

Ionizer  

 Determine as regiões a serem trabalhadas 

 Conecte os cabos de aplicação com “garra jacaré”, inserindo as extremidades 

nas saídas correspondentes do painel (lado direito) e as outras extremidades 

nos eletrodos de borracha; 

 Os eletrodos de borracha devem ser colocados sobre as esponjas vegetais, 

impedindo o contato do mesmo com a pele do cliente as quais deve ser 

umedecida em água ou soro fisiológico; 

 O produto ionizável deve ser aplicado à pele do cliente; 

 Fixe os eletrodos nos locais adequados por intermédio das faixas elásticas 

 Ligue o módulo Ionizer e selecione o Tempo de sessão (20’) 

 

Modo Manual (produtos com polaridade definida) 

 Selecione o modo Manual 

 Selecione a polaridade Normal (fio azul = positivo / fio branco = negativo) ou 

Inversa (fio azul = negativo / fio branco = positivo) de acordo com a polaridade 

do produto. 

 Pressione Iniciar para executar o tratamento 

 Ajuste as intensidades 

 Se desejar interromper, pressione Parar 

 Se desejar retornar, pressione Iniciar novamente 

 Para reajustar pressione Zerar quando parado 

Nota: Para ajuste da polaridade Normal ou Inversa considera-se a polaridade 

definida na solução (leia sugestões de uso); 
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 Normal: corresponde a polaridade positiva; 

 Inversa: corresponde a polaridade negativa. 

 

Modo Automático (produtos ionizáveis com dupla polarização - eletrolíticos) 

 Selecione o modo Auto+Espera  

 Ajuste o tempo de Espera da aplicação (recomendável um valor entre 3 a 5 

minutos) 

 Pressione Iniciar para executar o tratamento 

 Ajuste as intensidades 

 Se desejar interromper, pressione Parar 

 Se desejar retornar, pressione Iniciar novamente 

 Para reajustar pressione Zerar quando parado 

 

Nota: Para ajuste das Intensidades, deve-se sempre iniciar com todos os canais 

na intensidade em 0 (zero). O aumento deve ser gradativo, conforme as 

condições do usuário e/ou paciente e suas respostas aos estímulos da corrente.  

Aplicação das placas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contra – Indicações: 

 Cicatrizes recentes; 

 Próteses metálicas; 

 Marca-passos ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico implantado; 
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 Gravidez; 

 Cardiopatias/Disritmias; 

 Epilepsia; 

 Câncer; 

 Afecções dermatológicas; 

 Processos inflamatórios; 

 Febre; 

 Alteração de sensibilidade 

Cuidados e Manutenção:  

 Sobre a maca colocar um forro resistente ao calor;  

 Depois de limpas devem ficar colocadas sobre a macas; 

 Não dobrar as bandas quando quentes; protege-las com toalhas; 

 Não colocar objetos em cima das bandas; 

 As bandas não devem ser colocadas em água durante o seu funcionamento; 

 Não forçar os cabos; 

 Não limpar com produtos abrasivos; 

 Não utilizar o equipamento na capacidade máxima de temperatura; 

 Envolver sempre as clientes em papel osmótico; 

 

e) Pressoterapia 

 

Este equipamento é imprescindível como complemento de tratamentos redutores e 

anti-celulíticos, bem como para pernas cansadas, inchadas e problemas 

circulatórios.  
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A pressoterapia realiza uma drenagem indicada para tratar todo o tipo de alterações, 

tanto a nível circulatório como de retorno. 

Estes aparelhos possuem bolsas de ar que impedem o retrocesso da drenagem. 

Exercem uma correta pressão sobre a área plantar e maléolos, assim como um 

bombeio da área abdominal, imprescindível para uma ativação sanguínea e para 

uma eliminação de toxinas. 

A pressoterapia produz pressões que variam de 30 a 80 mmHg. Essas pressões 

podem ser ajustadas com valores diferentes para cada região de aplicação.  

De acordo com o objetivo da aplicação o aparelho possui 3 tipos de drenagem 

cíclica sequenciada com bombeamentos distintos. Os programas permitem 

selecionar o tipo de drenagem, o número de repetições (bombeamentos), o tempo 

de intervalo entre cada bombeamento, podendo realizar a drenagem associada com 

vibração.  

A drenagem linfática é uma função fisiológica que tem como objetivo a evacuação 

de dejetos e o transporte de elementos nutritivos, por intermédio de canalizações 

denominadas vasos linfáticos. Os vasos linfáticos associados às veias regulam o 

conteúdo do espaço intersticial do corpo humano, mantendo o equilíbrio.  

O equipamento possui 7 câmaras: 

 2 para os pés; 

 2 para as pernas; 

 2 para as coxas; 

 1 para o abdómen. 

 

Indicações: 

 Favorecer o aumento da atividade linfática: quando usado, respeitando-se a 

fisiologia do sistema linfático, permite que o sangue e a linfa circulem com 

mais facilidade.  

 Relaxamento: por ação da pressão associada com a vibração ocorre um 

massageamento. 

 Favorece a ativação da circulação sangüínea e linfática; 
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 Favorece a eliminação de edemas. 

 

Parametrizações: 

 Pós-cirúrgico: O bombeamento é feito liberando-se gradativamente os 

canais do abdômen (7) até os pés (1 e 2). Ao término de toda a liberação, o 

sistema recomeça o mesmo ciclo novamente. 

 Estético: O bombeamento é feito liberando-se gradativamente os canais do 

abdômen (7) até os pés (1 e 2). Ao término de toda a liberação, o sistema 

permanece repetindo o último bombeamento completo. 

 O número de Repetições aumenta se há presença de retenção de líquidos (3 

a 5), caso contrário, este é reduzido (1 a 2). 

 Pressões entre 30 e 40 mmHg indicada para casos de retenção hídrica. 

Pressões acima desse valor quando tal não acontece.  

 Vibração: para potenciar o relaxamento do cliente 

 

Aplicação: 

 Acomode a cliente 

 Acione o Pré-Enchimento (esta função desligará automaticamente ou poderá 

ser desligada a qualquer momento, pressionando-se o mesmo botão 

novamente). 

 Selecione as câmaras usadas na sessão e ajuste suas pressões 

 Selecione o modo Estético ou Pós-Cirúrgico 

 Selecione o modo de Drenagem 1, 2 ou 3 

 Ajuste o número de Repetições de 1 a 9 

 Selecione a Velocidade de enchimento/ esvaziamento em Lenta, Média ou 

Rápida 

 Ajuste o Tempo da sessão (30’) 

 Pressione Iniciar para executar a operação 

 Se desejar, ative o modo Vibração e sua intensidade em Suave, Média ou 

Forte 
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Nota: Caso o sistema seja paralisado com alguma câmara cheia, a mesma não se 

esvaziará automaticamente. O botão Esvaziar pode ser usado neste caso. 

 

Contra-Indicações 

 Cardiopatias/Disritmias; 

 Marcapassos ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico implantado; 

 Câncer; 

 Afecções dermatológicas; 

 Processos inflamatórios; 

 Asma brônquica; 

 Hipotensão arterial; 

 Febre; 

 Alteração de sensibilidade; 

 Aplicação sobre veias varicosas; 

 Trombose e tromboflebite. 

 

Cuidados e Manutenção:  

 Controlar periodicamente o estado dos cabos e em caso de rotura substituir 

 Controlar, periodicamente, a disposição das bolsas de ar internas 

 Ter sempre os cabos direitos de forma a permitir a correta passagem do ar e 

não provocar roturas 

 Verificar se os cabos não estão a deitar ar, se sim pressioná-los de forma a 

fechar a saída de ar 

 Tal como nos acessórios dos outros equipamentos as botas também devem 

ser limpas com pano húmido em água e sabão neutro 

 Não aumentar a pressão de enchimento pois exerce demasiada força sobre 

as bolsas de ar danificando-as. 
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3.2 TRATAMENTOS INTENSIVOS 

a) Lipo Stop / Redutor de Medidas 

 

Tempo de Tratamento: massagem 30 min. + 45 min manta. 

O Lipo Stop tem como objetivo modelar e reduzir o peso e é usado em conjugação 

com a manta de sudação. É indicado para tratamentos de obesidade e para clientes 

que queiram perder acima de 7 kg. 

Os resultados deste tratamento chegam a ser visíveis desde a primeira sessão, 

onde as clientes perdem de ½ a 2 kg por sessão e até 3 a 6 cm. 

Para além da redução, os resultados são também visíveis ao nível de refirmação dos 

tecidos corporais, hidratação e esfoliação geral da pele. 

O objetivo do tratamento Lipo Stop é efetuar uma massagem anti-celulitica de forma 

a descompactar toda a gordura acumulada. Depois, já na manta de sudação, é 

iniciado o processo de eliminação de líquidos por via natural (rins), assim como as 

toxinas que provocam as retenções de líquidos. Este tratamento é realizado em 

1h15: os primeiros 30 minutos para aplicação do produto redutor e massagem anti-

celulítica; os restantes 45 minutos para a manta.  

As 3 primeiras sessões devem ser feitas em dias seguidos e as seguintes 2 a 3 

vezes por semana. 

Em acompanhamento com o Lipo Stop é essencial a Consulta de Nutrição. 
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Aplicação: 

 Antes de iniciar o tratamento ligar a manta de sudação com o tempo 

programado para 75 minutos e a temperatura máxima.  

 Preparar a manta com uma toalha sobre a manta, o lençol plástico e depois 

da cliente envolvida neste coloca se a toalha da cliente por cima antes de 

fechar a manta. 

 Recomendar à cliente que faça na clínica ou em casa um peeling corporal; 

 Estimulo dos principais gânglios linfáticos, aplicando o Gel verde ou Óleo 

neutro; 

 Aplicação do creme redutor, com realização de movimentos de bombeio e 

amassamentos (massagem anti-celulítica); 

 Uma vez envolvida, é colocada na manta de sudação durante 45 minutos. 

Contra-indicações: 

 Problemas Cardíacos; 

 Grávidas; 

 Bronquite; 

 Patologias de Câncer há menos de 6 anos (declaração médica); 

 Insuficiência renal; 

 Varizes, pressão sanguínea alta; 

 Diabetes e eczemas; 

 Tratamento médico onde toma ou tomou algum medicamento; 

 Problemas de Tiróide (devido aos princípios ativos do creme Lipo Stop). 

 

MOVIMENTOS DA MASSAGEM LIPO STOP: 

Estímulo dos Gânglios Linfáticos (gel verde): 

Iniciar com deslizamento desde o queixo, passando pelo pescoço, até ao esterno.  
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Movimentos circulares na planta do pé; zona poplítea; inguinal, abdominal, axilar e 

pescoço. 
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Massagem Lipo Stop  

Parte da frente 

Perna  Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção 

Coxa  Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção 

Barriga  Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção 

Braços  Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção (quando possível) 
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Massagem Lipo Stop  

Parte de trás 

Perna  Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção 

Coxa / Glúteos Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção 

Costas Fricção  

Amassamento 

Nodulares  

Torção 

Nota: Os movimentos da Massagem Lipo Stop são sempre ativos. 

 

Cuidados e Manutenção: 

 Não colocar a cliente na manta sem toalhas porque pode queimar o forro da 

manta. 

 Não ligar a Manta de sudação com a temperatura no máximo mais de 60 

minutos seguidos. 

 Entre tratamentos fazer uma pausa de 30 minutos ou se os tratamentos forem 

seguidos basta colocar a manta de sudação a 40ºC. 

 Não deixar a manta fechada sem cliente depois de ligada porque danifica as 

resistências. 

 Manter o monitor do equipamento próximo da manta. 

 Não colocar os cabos em esforço. 

 Limpar a manta com um pano úmido e desinfetante. 
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b) Endomassagem 

  

 

Tempo de Tratamento: 45 min. 

Este aparelho utiliza três tipos de técnicas de forma simultânea ou separada 

oferecendo resultados visíveis e duradouros: ultra-sons; correntes e sucção. 

ULTRASOM 

É uma forma de energia mecânica que consiste de vibrações de alta-frequência, 

obtida aplicando-se tensão elétrica oscilante, conveniente, sobre um transdutor que 

é projetado para expandir-se e contrair-se na mesma frequência que a tensão 

elétrica aplicada. Desta forma são geradas as ondas ultra-sônicas longitudinais que 

provocam oscilações nas partículas no meio onde se propagam. 

REGIME DA EMISSÃO 

Emissão Contínua: as ondas ultra-sônicas são contínuas, sem modulação, onde se 

busca o somatório dos efeitos térmicos e efeitos mecânicos (alteração da pressão e 

micro-massagem). 

Na terapia por ultra-som contínuo, a energia emitida pelo transdutor produz um 

contínuo incremento no aquecimento dos tecidos.  

Emissão Pulsada: as ondas ultra-sônicas pulsadas possuem modulação e o efeito 

térmico é minimizado. O uso de ultra-som pulsado resulta numa redução média do 

aquecimento dos tecidos, porém conservando o mesmo nível instantâneo da 

estimulação mecânica, isto permite o aumento dos efeitos não térmicos. 
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EFEITOS BÁSICOS  

Efeito Mecânico: as ondas ultra-sônicas produzem sobre o organismo uma série de 

pressões e descompressões que conferem um movimento oscilatório das partículas 

intra e extras celulares. Desta forma se vêem submetidas a uma aceleração com 

paradas bruscas, originando variações consideráveis de pressão.  

Efeito Térmico: a energia mecânica absorvida pelos tecidos pode transformar-se 

em energia térmica, pois o organismo não é completamente elástico opondo uma 

resistência ao movimento mecânico, tendo como resultado final a produção de calor. 

Efeito Químico: o ultra-som pode produzir efeitos tais como hidrólise, cristalização 

de soluções supersaturadas, oxidação e a despolimerização de polímeros de 

cadeias longas. Em geral, o ultra-som acelera as trocas químicas. 

 

CORRENTES 

Iontoforese: É um modo capaz de gerar uma corrente galvânica (direta), nas 

camadas superficiais da derme. É a capacidade de introduzir substâncias iônicas ou 

polares no organismo. 

 Efeito Joule: O aumento de temperatura, produzida pela corrente galvânica por sua 

passagem pelos tecidos orgânicos, é pouco apreciável, porém suficiente para 

contribuir na instauração de uma vasodilatação, com um aumento de fluxo 

sanguíneo na área.  

Efeito Eletrolítico: O campo elétrico gerado pela corrente galvânica induz um 

movimento iônico que traz consigo modificações na polaridade da membrana celular.  

 

SUCÇÃO (INDERMOTERAPIA) 

O aparelho utiliza o ar para aspiração e compressão rítmica controlada, possuindo 

um cabeçote de trabalho com roletes móveis, que permite estirar os tecidos. 

Promove o estiramento tissular, estimulando seu metabolismo e a vascularização e, 

principalmente, ativando o fibroblasto. Esta estimulação do fibroblasto, mediada 
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pelos sistemas neurofisiológicos da matriz intersticial, favorece a reestruturação do 

tecido de sustentação e a drenagem linfática, obtendo-se também uma lipólise 

superficial 

 

 

Objetivos do Tratamento: 

 Favorecer o aumento da circulação: com atuação sobre o sistema 

circulatório, a indermoterapia atua aumentando a microcirculação. Dessa 

forma, ajuda também a eliminar gases através da pele. 

 Favorecer o aumento da atividade linfática: quando usado, respeitando-se a 

fisiologia do sistema linfático, permite que o sangue e a linfa circulem com mais 

facilidade.  

 Relaxamento: por ação da sucção ocorre um massageamento. 

 Estimulação: utiliza a ritmicidade compressivo-aspirativa do aparelho, com a 

finalidade de estimular o fibroblasto, estando indicada nas lipodistrofias em 

geral e após lipoplastias, lipoaspirações e lipoesculturas. 

 Tonificação: alterna ritmicidade e aspiração com finalidade de recuperação da 

hipotrofia cutânea. 

 

Indicações:  

 Celulite; 

 Modelagem corporal; 

 Favorece a ativação da circulação sangüínea e linfática; 

 Relaxamento muscular; 

 Favorece a estimulação do fibroblasto; 

 Favorece a eliminação de edemas. 

 

Protocolo de Tratamento: 

 

Ultra-Som 

  Acionar o módulo de Ultra-Som (ligado) 

 Ajustar a potência entre 0,1 e 3,0 w/cm2  
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 Escolher modo contínuo ou pulsado (25, 50 ou 75%) 

 Ajustar o tempo de aplicação 

 Pressionar Iniciar 

 

Nota: Toda vez que o operador fizer algum tipo de ajuste deverá apertar a tecla 

ENTRA para confirmar a programação. 

 

 

Forma de Aplicação: 

 

 Ligar o Aparelho à corrente; 

 Ligar o botão ON/OF e colocar em posição ON; 

 Escolher o programa; 

 Verificar se o botão indicador de transmissão Ultrasônica está na posição 

correta, segundo o tratamento a realizar; (ver quadro: Emissão Ultrassônica) 

 Mover o botão Power, visualizando no painel do lado direito a potência emitida;  

 A placa de saturação que permite fechar o circuito dos Ultrasons deve estar 

sempre em permanente contato com a cliente; 

 Vácuo – Capacidade de aspiração da máquina, pode aumentar-se ou diminuir 

em função do nível de sensibilidade da cliente. Normalmente recomenda-se 

começar o tratamento abaixo da metade da sua capacidade; 

  Escolher o tipo de manípulo (dependendo da zona a tratar). Não deixar 

ultrapassar os 45 minutos de sessão repartidos por todo o corpo; 

 Aplicar o gel condutor na zona a tratar. Em seguida ligar o botão START/STOP. 

 

 

Sugestão de parametrização: 

 

Gordura dura, compata : 

1ª a 4ª sessão: A partir da 5ª sessão: 

 

US: 1,6-1,8 no modo contínuo US: 2,0 – 2,4 contínuo 

 

Ion: 1,0 -1,5 mA observar a polaridade do 
produto. 

Ion: 1,5 - 2,0 mA 
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Indermo: 150-200 mmHg Indermo: de 200 a 250 mmHg 

 

Tempo: 45 min. Tempo: 45 min. 

 

 

OBS: Nos últimos 10 minutos fazer com movimentos de drenagem. 

Pode-se fazer o tratamento gradativamente, isto é, aumentando a intensidade dos 

recursos separadamente. 

 

 

Gordura mobilizada: 

 

 

Gordura muito mobilizada (com flacidez): 

 

 

 

 

 

OBS: Deve-se aumentar a frequência e a 

intensidade da microcorrente, gradativamente, de acordo com o grau de flacidez. 

 

No caso de gordura com fibrose: 

US: 1,8 – 2,4 pulsado 75% ou 

contínuo 

Ion: 1,5 - 2,0 mA 

Indermo: 100 a 180 mmHg 

Tempo: 45min 

US: 1,6 – 2,0 pulsado 50% 

ou 75% 

Micro: (freq: 250 a 300Hz)  

(intensidade: 300 a 350 mA) 

Indermo: 80 a 150 mmHg 

Tempo: 45min 
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Pode começar trabalhando no abdômen durante 10´(5´ ionizando e 

5´microcorrente). 

Em cada lado (flanco): 10´ 

US: 2,0 – 2,4 pulsado 50% ou 75% 

Ion: 2,0 - 2,5 mA 

Indermo: 250 mmHg 

Tempo: 45min 

 

OBS: Quando chegar aos 10 últimos minutos fazer movimentos de drenagem. 

 

MOVIMENTOS DA ENDOMASSAGEM 

Inicia se sempre o tratamento com a abertura dos terminais linfáticos: pés, área 

poplítea, zona inguinal, barriga em 4 pontos e axilas 3x cada. 

MANOBRAS REALIZADAS NA ENDOMASSAGEM 

1º Movimento: com o manípulo posicionado 

a direito rolar da parte interna da perna até 

meio desta. Repetir 3x desde o joelho até á 

zona inguinal. Drenar no final dos 

movimentos no meio da perna, do joelho á 

zona inguinal. Repetir na parte externa da 

perna e na parte posterior. 

 

2º Movimento: com o manípulo posicionado 

a ligeiramente inclinado para a esquerda, 

rolar da parte interna da perna até meio 

desta. Repetir 3x desde o joelho até á zona 

inguinal. Drenar no final dos movimentos no 

meio da perna, do joelho á zona inguinal. 
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Repetir na parte externa da perna e na parte 

posterior. 

3º Movimento: com o manípulo posicionado 

a ligeiramente inclinado para a esquerda, 

rolar da parte interna da perna até à zona 

inguinal. Repetir 3x desde o joelho até á 

zona inguinal. Drenar no final dos 

movimentos no meio da perna, do joelho à 

zona inguinal. Repetir na parte externa da 

perna e parte posterior. 

 

4º movimento: Drenagem 

Movimento ascendente desde o joelho à 

zona inguinal. Repetir 3x o movimento na 

parte anterior e posterior da perna. 

 

MANOBRAS REALIZADAS NA ENDOMASSAGEM 

Culotte de Cheval: o 

movimento para trabalhar 

esta zona é sempre 

ascendente como mostra 

a imagem. Pode colocar 

se a cliente de lado caso a 

zona não seja acessível. 
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Abdômen: com este 

movimento adelgaçamos a 

cintura e drenamos toda a 

zona abdominal. 

 

 

ATENÇÃO: quando o 

abdômen está descaído 

ou flácido fazer 

movimentos ascendentes. 

 

 

MANOBRAS REALIZADAS NA ENDOMASSAGEM 
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Precauções durante a aplicação: 

 Se trabalhamos com Ultrassons devemos ter em conta que é imprescindível 

mantermos o manípulo transmissor sempre em movimento para evitar o risco 

de queimadura. 

 Deve-se ter em conta que a força do vácuo será sempre estabelecida em 

função da sensibilidade da cliente, tentando não exceder o limite da dor. O 

tratamento pode ser, por si, um pouco difícil. 

 Nunca ultrapassar os 45 minutos por sessão, repartidos por todo o corpo. Este 

tempo foi estabelecido em função da quantidade de Ultrassons a que podemos 

expor o corpo sem qualquer risco. 

 Deve realizar-se uma limpeza e higienização do depósito semanalmente; 

 Deve realizar-se uma limpeza e higienização dos acessórios/manípulos em 

contato com a cliente depois de cada sessão; 

 Deve realizar-se um controle do cabo de alimentação e dos tubos 

semanalmente; 

 Não executar os tratamentos com nenhum outro produto senão o 

recomendado; 

 Limpar corretamente o manípulo depois de cada utilização, desmontando a 

parte móvel e lavando-a com água abundante. A parte fixa pode limpar-se com 

uma toalha ou lenço. Pode utilizar-se qualquer produto desinfetante sempre e 

quando este não é corrosivo; 

Contra-indicações: 

 Pessoas com marca-passo; 

 Insuficiências cardíacas, hepáticas, renais; 

 Distúrbios hematológicos (anemia, etc.); 

 Estados hemorrágicos de qualquer tipo; 

 Tromboflebites; 
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 Epilepsia; 

 Mal-estar infeccioso/ estado febril; 

 Micoses; 

 Tuberculose; 

 Patologias de Câncer sem alta médica; 

 

c) Kavix - Ultracavitação 

 

Tempo de Tratamento : 30 min (área a tratar não deve ultrapassar uma folha A4) 

 

A ultracavitação é uma técnica não invasiva que se posiciona como uma alternativa 

à lipoaspiração, não necessitando de internamento, anestesias ou cortes. 

 A técnica consiste na aplicação de ondas mecânicas, produzidas pelo ultrassom, nos 

tecidos biológicos é utilizada como recurso consagrado desde 1940 pelos 

Fisioterapeutas no tratamento de afecções músculo-esqueléticas e condições pós-

operatórias. Há menos tempo, porém não menos consagrada, essa forma de terapia é 

amplamente utilizada na área de Estética no tratamento de gordura localizada, celulite 

e pós-operatório. 

 

O que é Cavitação Sônica (Acústica)? 

A cavitação é uma vibração ressonante que provoca o aparecimento de microbolhas 

de gás nos líquidos presentes nas interfaces dos tecidos, sendo mais especificamente 

chamada de cavitação acústica. 

 

 

 

O que é Ultracavitação? 
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Efeito de cavitação exacerbado que aumenta o estímulo aos tecidos produzindo 

efeitos cavitacionais mais significativos, ou seja, produz um efeito superior aquele 

produzido por ultrassom convencional. 

 

Mecanismo de ação: 

As ondas de ultrassom emitidas pelo transdutor do Kavix tem objetivo de atingir uma 

profundidade maior do que aquela conseguida com o ultrassom convencional. Seu 

cristal vibra em 950 KHz, com uma potência total de 60 watts para tratar tecidos mais 

espessos. 

Por meio das ondas mecânicas de alta potência e alta frequência atingem a pele e 

agem especificamente nas células da camada adiposa produzindo um efeito de 

cavitação intenso porém estável, que tem como consequência a diminuição da 

espessura e quantidade de gordura presente. Além disso, é eficaz no tratamento da 

celulite, protocolos pré-operatório e como coadjuvante na técnica de hidrolipoclasia. 

Suas ondas mecânicas conseguem fazer um efeito de cavitação ser 25 vezes mais 

efetivo que as de um ultrassom focado. 

 

Indicações: 

Gordura localizada acima de 4,0 cm 

Celulite 

Pré-operatório 

Hidrolipoclasia 

 

Recomenda-se: 

São indicadas uma ou duas sessões semanais. 

Podem ser realizadas de 4 a 10 sessões seguidas mantendo intervalo de 24h –

mínimo- entre elas.  

 

Contra indicações absolutas: 

 Gestantes; 

 Pacientes em tratamento de fertilização; 

 Hipercolesterolemia; 

 Áreas com menos de 4,0 cm de camada adiposa; 

 Doenças autoimunes; 

 Doença renal, cardíaca e hepática; 
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 Câncer; 

 Pós operatório; 

 DIU; 

 Pele não íntegra; 

 Mama, colo, pescoço; 

 Áreas próximas a coluna vertebral; 

 

Contra indicações relativas: 

 Hipertensos e diabéticos; 

 Placa metálicas; 

 Osteossíntese; 

 Período menstrual; 

 Prótese silicone; 

 Lipoenxertia; 

 

O que o paciente pode sentir durante a aplicação: 

 Formigamento intenso no local; 

 Calor intenso (modo contínuo); 

 Sensação de vibração no local; 

 

Manutenção e cuidados: 

 O cabeçote não deve ser ligado sem estar em contato com a cliente e já com 

gel condutor. 

 Este deve ser limpo e higienizado antes de ser arrumado de volta ao local. 

 Paciente deve ter camada adiposa acima de 4.0 cm no local da aplicação 

 Os parâmetros técnicos devem ser ajustados corretamente. 

 O aplicador deve estar em contato com a pele do paciente durante toda a 

aplicação. 

 Os movimentos realizados devem ser lentos, rítmicos e constantes. 

 O gel neutro deve ser reaplicado quantas vezes forem necessárias. 

 Jamais pare o aplicador! 

 

 

TRATAMENTO GORDURA LOCALIZADA  
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   GORDURA: 

 

  Antes do tratamento  durante o tratamento    depois do tratamento 

 

 

 

Antes e depois do tratamento de cavitação no culote em ambas as pernas 

 

O objetivo do tratamento com Kavix é reduzir a camada de gordura por meio da 

ultracavitação, principalmente as camadas de gordura mais espessas. 

As sessões são feitas dividindo a área a tratar em quadrantes de até 20x15 cm2. O 

cabeçote transdutor percorre a área de tratamento utilizando a técnica dinâmica: em 

movimentos lentos e constantes. O gel neutro é o meio de acoplamento eleito. A 

aplicação é rápida, indolor e sem tempo de recuperação. 

 

Escolha do paciente: 

A escolha adequada do paciente proporciona sucesso em seus tratamentos. Deve ser 

realizada anamnese detalhada, com termo de consentimento. A paciente não pode 

estar grávida ou tentando engravidar 

Deve estar se sentindo bem, ser saudável, ter indicação para a técnica, ou seja, 

camada adiposa acima de 4,0 cm, não obesa e maior de 18 anos. 

 

Programando seu equipamento: 
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Antes de iniciar a aplicação é necessário ajustar os parâmetros: 

1. Dose; 

2. Modulação; 

3. Ciclo ativo; 

4. Desacoplamento; 

5. Tempo; 

 

1. Ajuste dose em w/cm2 de acordo com a espessura da pele de seu paciente, 

em cm2.  

2. A modulação significa como as ondas mecânicas irão fluir e está intimamente 

ligada ao ciclo ativo: 

 Modo Contínuo: sem interrupção na emissão da energia. 

 Modo Pulsado: com intervalos entre as emissões de energia. 

 

3. Ao escolher o modo pulsado, deve-se escolher o ciclo ativo, que diz respeito a 

quantidade de calor gerado, é dado em porcentagem: 

 10% - leve aquecimento 

 30% - aquecimento moderado 

 50% - aquecimento moderado 

 

4. No visor do equipamento aparece a palavra desacoplamento, onde um sensor 

informa a perda de contato do transdutor com a pele com um bip sonoro ou de 

forma silenciosa. 

Opções: 

 Visual+ sonoro 

 Silencioso: não é emitido o som do desacoplamento 

 

5. O tempo deve ser calculado mediante área de tratamento dividida em 

quadrantes equivalentes a 3 cabeçotes: multiplicando o valor de 3 cabeçotes 

por 2, 3 ou 4 minutos obtêm-se o tempo de aplicação por quadrante. 

 

Hipóteses de trabalho: 
 

1. Gordura localizada – Abdômen – Sugestão de Dose 

Gordura localizada compacta (cm) Intensidade (watts) 
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4,0 cm 40 watts – modo contínuo 

5,0 cm 50 watts – modo contínuo 

6,0 cm 50 watts – modo contínuo 

7,0 cm 50 watts – modo contínuo 

 

Gordura localizada flácida (cm) Intensidade (watts) 

4,0 cm 40 watts – pulsado a 50% 

5,0 cm 50 watts – pulsado a 50% 

6,0 cm 50 watts – pulsado a 50% 

7,0 cm 50 watts – pulsado a 50% 

 

Tempo: 3 cabeçotes x (2, 3, 4 minutos) cada quadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdomen foi dividido em 4 quadrantes: 

 

Tempo por quadrante: 

3 cabeçotes x (2 minutos) = 6 minutos 

 

Tempo de aplicação: 

6 minutos x 4 quadrantes = 24 minutos 

Abdomen foi dividido em 4 quadrantes: 

 

Tempo por quadrante: 

3 cabeçotes x (3 minutos) = 9 minutos 

 

Tempo de aplicação: 

9 minutos x 4 quadrantes = 36 minutos 



 

Manual de Formação | GRUPOCONCEPT  

64 
 

 

 

 

2. Gordura localizada – Culote 

Gordura localizada compacta (cm) Intensidade (watts) 

4,0 cm 40 watts – modo contínuo 

5,0 cm 50 watts – modo contínuo 

6,0 cm 50 watts – modo contínuo 

7,0 cm 50 watts – modo contínuo 

 

Gordura localizada flácida (cm) Intensidade (watts) 

4,0 cm 40 watts – pulsado a 50% 

5,0 cm 50 watts – pulsado a 50% 

6,0 cm 50 watts – pulsado a 50% 

7,0 cm 50 watts – pulsado a 50% 

 

Tempo: 3 cabeçotes x (2, 3, 4 minutos) cada quadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMENTO CELULITE  

 

Efeitos da Ultracavitação na Celulite? 
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 Romper nódulos de celulite;  

 Descompactar gordura endurecida por fibrose;  

 Romper as células de gordura, ou seja, os adipócitos, causando a redução 

desta, sendo eliminadas pelo sistema linfático. 

 

Hipóteses de trabalho Celulite: 

Celulite dura (cm) Intensidade (watts) 

4,0 cm 40 watts – modo contínuo 

5,0 cm 50 watts – modo contínuo 

6,0 cm 50 watts – modo contínuo 

7,0 cm  

 

Celulite Flácida (cm) Intensidade (watts) 

4,0 cm 20 watts – pulsado a 30% 

5,0 cm 30 watts – pulsado a 50% 

6,0 cm 36 watts – pulsado a 50% 

7,0 cm 40 watts – pulsado a 50% 

 

Tempo: 3 cabeçotes x (2, 3, 4 minutos) cada quadrante 

 

TRATAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO 

 

Dose: De acordo com a camada adiposa 

Modo pulsado 

Ciclo: 50% 

Tempo: 3 cabeçotes x (2, 3, 4 minutos) cada quadrante como demonstrado 

anteriormente. 
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d) Manthus Start 

O Manthus Start é um equipamento de terapia combinada (uso simultâneo do 

ultrassom + corrente elétrica) que também permite utilizar o ultrassom e as correntes 

de forma independentes. 

O Manthus Start foi desenvolvido para entregar excelentes resultados no tratamento 

de gordura localizada, celulite, flacidez e pré e pós operatório, atuando através de 

ultrassom, micro correntes e penetração de produtos. 

Ultrassom 

O ultrassom consiste em vibrações mecânicas de alta frequência. São ondas sonoras 

(energia mecânica) que provocam oscilações nos tecidos que atravessam. 

O ultrassom terapêutico possui duas frequências: 1 MHz para atingir tecidos mais 

profundos e 3 MHz para tecidos superficiais. 

SORIANO, et. al (2000) 

O ultrassom de 3 MHz é usado para tratar afecções que encontram-se na superfície 

do corpo. Seu efeito sobre o tecido adiposo já é conhecido e, portanto foi incorporado 

à área de Estética ou Dermato-Funcional (especialidade fisioterapêutica). 

O ultrassom provoca sonoporação, aumento da permeabilidade da membrana do 

adipócito. O conteúdo lipídico, então, extravasará para o interstício por meio das 

aquaporinas, que são canais protéicos presentes nas membranas plasmáticas das 

células do organismo. Este conteúdo extravasado é então captado pelos capilares 

linfáticos e venosos, seguindo por meios fisiológicos até sua metabolização. 

O efeito terapêutico na celulite se deve a redução de gordura dentro do adipócito, 

melhor circulação entre as células adiposas, melhora da vascularização local, 

descompactando assim o tecido e melhorando a organização entre os tecidos. 

No pré-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras ou em procedimentos 

minimamente invasivos como a hidrolipoclasia, o ultrassom é utilizado com a 

finalidade de emulsificar a gordura, facilitando dessa forma sua saída do organismo. 

No pós-operatório recente predominam seus efeitos mecânicos que previnem 

aderências e fibroses e suavizando-as quando presentes em um pós-operatório 

tardio. 
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Área de radiação efetiva (ERA) 

A ERA é a área onde as ondas ultrassônicas se propagam constituindo a área que vai 

gerar os efeitos terapêuticos. Não é a área geométrica do cabeçote, e sim a área 

efetiva. Sua medida é importante para que se possa calcular o tempo de aplicação. A 

ERA do Manthus Start é de 19 cm² no cabeçote corporal. E de 2 cm² no cabeçote 

facial. 

Modos de emissão das ondas ultrassônicas 

 

Emissão contínua: 

O efeito térmico do ultrassom tem importância terapêutica significativa. Utilizado 

principalmente em disfunções que necessitem de aumento de vascularização local, 

por exemplo, celulite grau III, fibrose e aderências (tardias), gordura localizada 

compacta. 

Emissão pulsada: 

A emissão pulsada consiste em pacotes de energia que permite o não acúmulo de 

calor produzindo o efeito não-térmico, ou seja, predomina o efeito mecânico 

conhecido como cavitação ou agitação acústica. 

Essa agitação pode ser chamada de micro massagem que provoca o movimento dos 

fluídos corporais em ressonância com as ondas emitidas pelo cabeçote transdutor. 

Isso faz com que as partículas se movam de um lado a outro da membrana celular 

aumentando sua permeabilidade. 

Correntes elétricas 

O Manthus Start possui uma variedade de correntes elétricas que permitem o uso 

combinado ao ultrassom em uma mesma área de tratamento (modo combinado 

concentrado e modo combinado dispersante), o seu uso de maneira simultânea ao 

ultrassom, mas em regiões diferentes (modo independente ultrassom e estimulação) 

ou apenas o uso das correntes elétricas (no modo independente estimulação elétrica).  

As correntes elétricas presentes no Manthus Start são: estereodinâmica, 

estereodrenagem, russa, BMAC, BMAC motora, BMAC sensorial, eletrolipólise, 

translipólise, iontoporação e micro-corrente. 
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Na BodyConcept a princípio vamos trabalhar apenas o ultrassom de parâmetros 

sozinho ou em combinação com a corrente esteriodinâmica. 

Estereodinâmica / Estereodrenagem 

A corrente estereodinâmica é uma corrente alternada de média frequência, que tem o 

objetivo de aumentar a contratilidade do linfangion, ou seja, ela estimula o aumento 

na velocidade do trabalho do sistema linfático, promovendo assim uma drenagem 

linfáticas através de estímulos elétricos de maneira confortável ao cliente. 

A corrente estereodinânica no Manthus Start pode ser usada de maneira combinada 

ao ultrassom, no modo combinado concentrado, ou de maneira isolada no modo 

estereodrenagem. 

 

Programando o Manthus Start 

O Menu inicial do equipamento possui as seguintes opções de programação: 

 Modo (possibilita a escolha de utilização do equipamento para uso do 

ultrassom e estimulação elétrica de forma independente ou combinada). 

 Ultrassom Parâmetros (programação de utilização do Ultrassom facial e 

corporal). 

 Corrente Parâmetros (escolha e programação das correntes elétricas). 

 Iniciar (utilizado somente após realizar toda programação, para dar início ao 

tratamento). 

 Timer (programação do tempo de tratamento escolhido). 

 Funcional Interface (protocolos prontos de aplicação pré-estabelecidos pelo 

equipamento). 

 

Depois de Selecionar a opção de uso entre ultrassom e estimulação elétrica 

combinado ou independente, o aparelho retorna ao menu inicial onde vamos 

selecionar a programação de acordo com o objetivo de tratamento. 

 Modo Independente Ultrassom 

Os parâmetros programados de ultrassom serão aplicados de forma exclusiva. Não 

haverá emissão de corrente elétrica. 
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Ao escolher esse modo, o equipamento retornará para o menu inicial, onde deverá 

ser programado o Ultrassom Parâmetros 

Intensidade até 57 W (aplicador US corporal) e até 6 W (aplicador US facial). 

Modo de Emissão Contínuo ou pulsado 100 Hz (20%, 40%, 60%, 80%). 

 

 Modo Combinado Concentrado 

O ultrassom e a estimulação elétrica programada são aplicados de forma simultânea 

síncrona combinada. A corrente elétrica resultante irá ocorrer de forma endógena sob 

os eletrodos transdutores existente no aplicador. 

Ao escolher esse modo, o equipamento retornará para o menu inicial, onde deverá 

ser programado o modo Ultrassom Parâmetros e a Corrente Parâmetros, porém a 

única corrente disponível será a Estereodinâmica.  

 

Ultrassom Parâmetros 

Intensidade até 57 W (aplicador US corporal) e até 6 W (aplicador US facial). 

Modo de Emissão Contínuo ou pulsado 100 Hz (20%, 40%, 60%, 80%). 

 

Corrente Parâmetros 

Tipo da Corrente: Estereodinâmica 

Característica: 2500 Hz 

Modulação 1 a 80 Hz (sugestão: 3, 5 e 10 Hz) 

 

 

 

Tempo de tratamento por área 

Após a programação do modo, o tempo de aplicação deverá ser escolhido antes de 

iniciar a aplicação. 
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O timer do equipamento vai até 30 minutos. 

 

Tempo: área do quadrante (em cm²) 

           ERA (área de radiação efetiva) 

 

No Manthus Start a ERA do cabeçote corporal é de 19 cm² e a ERA do cabeçote 

facial é de 2 cm². 

Exemplo: 

 

Área em cm: Abdome:18cmx12cm=216cm²/19cm²=11,33 

Flancos: 8cmx8cm=64cm²/19cm²=3,36 (cada) / 3,36x2=6,73 

Tempo Total: 11,33 + 6,73 = 18,06 minutos 

 

Atenção: O tempo das correntes deverá ser o mesmo tempo de Ultrassom, por isso 

primeiro calcularmos o tempo por área com base no ultrassom. 

Lembrando que ao se utilizar o ultrassom combinado às correntes polarizadas, o 

tempo de tratamento não deve exceder os 15 minutos por área de tratamento, 

uma vez que o efeito polar destas correntes tende a se acumular, aumentando o risco 

de queimadura. 

 

INICIAR 

Após a programação do modo e do timer, vá até o “Iniciar” no menu principal para 

começar a aplicação. 

Atenção! Só inicie a aplicação com o aplicador e/ou eletrodos bem acoplados. 

Contra indicações gerais: 

 Pacientes gestantes 

 Pacientes com câncer ou em tratamento de câncer 

 Doenças descompensadas (hipertensão, diabetes, cardiopatias) 

 Doenças autoimunes 

 Afecções cutâneas (em alguns casos pode se utilizar a microcorrentes) 
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 Pacientes menores de 18 anos 

 Edemas não identificados 

 

Cuidados com o equipamento: 

 Limpar e higienizar o cabeçote, eletrodos, cabos, faixas elásticas e demais 

acessórios a cada atendimento; 

 O ultrassom deve ser calibrado uma vez por ano (maiores informações em seu 

termo de garantia). 

 

e) Hertix - Radiofrequência 

 

 

O Hertix trabalha por meio da RF: emissão de correntes elétricas de alta frequência 

formando um campo eletromagnético que gera calor em contato com os tecidos 

humanos. Por ser uma terapia com frequências p 

rojetadas para atingir a camada subcutânea, é segura sendo possível sua aplicação 

em todos os fototipos cutaneos. 
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É destinado a tratamento de afecções estéticas, associado ou não a outros 

procedimentos.  

A Radiofrequência é um tratamento estético capaz de atuar a diversos níveis do 

tecido: Epidérmico, Dérmico Hipodérmico, muscular, ósseo e articular. 

É um tratamento indicado para corpo e rosto nos tratamentos de rugas e flacidez. 

Devolve firmeza e elasticidade, reduz volume e melhora resultados de cirurgias 

estéticas, ajuda a regenerar cicatrizes e estrias.  

Mecanismo de Ação 

Quando o tecido é terapeuticamente aquecido, a circulação sanguínea melhora a 

captação dos catabólitos e favorece a drenagem das áreas afetadas pelo edema, 

inchaço e mantém os tecidos ricos em líquidos.  (Del Pino-Rosado; James J. Childs 

Pd D, 2006) 

O efeito da lesão térmica controlada induz uma resposta inflamatória que favorece a 

migração de fibroblastos, que reforçam a estrutura do colágeno dando lugar a uma 

melhora na textura da pele e uma diminuição no contorno corporal.  O procedimento é 

acompanhado por uma sensação de intenso calor e eritema moderado que são 

mantidas por alguns minutos, as queimaduras são raras.  

O objetivo do tratamento é aumentar a temperatura do tecido de acordo com o 

objetivo que se queira alcançar, o que desencadeia uma cascata muito interessante 

de reações fisiológicas: o aquecimento do tecido induz o aparecimento de 

vasodilatação local e estímulo à formação de novo colágeno ou neocolagênese.  

1. Penetração imediata do colágeno existente (ocorre no momento do 

tratamento).  

2. Modelação e renovação (ocorre em médio prazo). 

É importante ressaltar que a vasodilatação local tem um efeito direto na melhora da 

microcirculação, o que melhora a capacidade da célula de transferência como um 

efeito complementar biológico.  

Interação do Hertix Octopolar com os tecidos: 

As ondas de radiofrequência emitidas pelo Hertix Octopolar são de natureza resistiva. 

Ao penetrarem nos tecidos promovem uma intensa agitação molecular que gera 

aumento da temperatura tecidual local (aquecimento seletivo tecidual). Como 
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resultado, as fibras colágenas contraem, com isso, aumenta a síntese de novo 

colágeno (neocolagenese progressiva), além de incrementar o aporte sanguíneo e 

vascularização na área. Isso promove descompressão dos tecidos tratados 

justificando os efeitos na celulite, fibroses, aderências teciduais e flacidez de pele, 

sendo que, se deve respeitar a temperatura para tratamento de cada disfunção. 

Parâmetros essenciais para o uso de RF 

Temperatura: A sensação térmica gerada no interior do corpo depende de diversos 

fatores e pode ser percebido pelo paciente, segundo uma graduação que vai de uma 

sensação de calor, até o calor endógeno intenso.  

A velocidade de movimentação: o movimento deve ser realizado, de forma 

contínua, com uma velocidade constante, que dê ao paciente, apenas uma sensação 

de calor agradável e tolerável, caso a potência seja alta a velocidade de 

movimentação deve ser maior, em comparação com potências menores. 

A pressão na aplicação do eletrodo: é muito importante, pois o eletrodo deve ter 

um bom contato com a superfície corpórea, para conseguir isto é oportuno exercer 

uma leve pressão e seguir os eventuais contornos dos relevos corpóreos, das zonas a 

ser tratadas, sem perder o contato do eletrodo manual com a superfície corpórea. 

Porém cuidado, não deve ser exercida forte pressão na área de tratamento, pois isso 

associado à vasodilatação local pode ocasionar a ruptura de micro vasos, levando ao 

surgimento de hematoma. 

Indicações: 

 Flacidez de pele; 

 Rugas;  

 Celulite (Graus I, II e III); 

 Fibroses (após 30 dias); 

 Aderências (após 30 dias); 

 Sequela de acne; 

 

Off label: estrias e cicatrizes aderidas. 

Sensações do paciente durante a aplicação: 



 

Manual de Formação | GRUPOCONCEPT  

74 
 

 Calor intenso (a sensação pode perdurar até 10 a 15 minutos após a 

aplicação). 

Contra-indicações absolutas: 

 Gestantes; 

 Marca-passo; 

 Câncer ou metástase; 

 Lesões traumato ortopédicas agudas; 

 Pacientes Imunodepressivos; 

 Menores de 18 anos; 

 Procedimentos cirúrgicos sem completa cicatrização; 

 Doenças dermatológicas; 

 Rosácea; 

 Pele não integra; 

 

Contra indicações relativas: 

 Preenchimentos (após 4 meses);  

 Toxina (após 15 dias); 

 Flebites e Tromboflebites; 

 Transtorno ou déficit de sensibilidade; 

 Osteossintese; 

 Período menstrual; 

 Endoproteses; 

 Infecções; 

 

 

 

 

Tempo e áreas de tratamento: 

Tempo: de 5 a 10 minutos por área 

Áreas: 
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Tripolar 15 x 20 cm² (1/2 folha A4) 

Octopolar 20 x 30 cm² (1 folha A4) 

 

Programando a Frequência:  

 Frequência de 640Khz: Para prevenção ou rugas dinâmicas. 

 Frequência de 1200Khz: Para linhas de expressão estáticas, flacidez de face, 

colo e pescoço. Também indicada seu uso em corporal, 

quando o paciente tiver uma camada adiposa pequena e ou 

pacientes com envelhecimento de pele importante. 

 Frequência de 2400Khz: para quaisquer indicações 

corporais estéticas, quando o paciente tem uma camada 

adiposa considerável. 

Atenção: no cabeçote octopolar use a frequência fixa de 1200 Khz. 

 

Escolha das Ponteiras: 

 BIPOLAR: absorve uma energia com uma penetração no tecido de 2 a 4 mm, 

para estimulação de mudanças estruturais térmicas, na derme. 

 TRIPOLAR: o fluxo de elétrons na área aplicada é maior, gerando mais calor 

na área aplicada. 

 OCTOPOLAR: o fluxo de elétrons abrange uma área maior em extensão, 

sendo assim, gerando um aquecimento em áreas maiores. (somente utilização 

em corporal e áreas extensas) 

 

 

 

 

Ponteira bipolar de campo concêntrico: 
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A concentração de energia ocorre entre os eletrodos concêntricos, 

interno e externo. Indicada para colo, pescoço, região mandibular, região 

malar, fronte e dorso de mão. 

 

   Ponteira bipolar de campo longitudinal: 

A concentração de energia ocorre de forma balanceada 

longitudinalmente entre os dois eletrodos, tornando as aplicações mais 

precisas. Indicada para tratamentos faciais como pequenas áreas de 

tratamento, tais como, sulco nasogeniano, orbiculares de olhos e boca, 

dedos e dorso de mão. Este cabeçote demanda maior cuidado com o 

acoplamento por possuir dois pólos distintos no     mesmo cabeçote 

aplicador. 

Ponteira Tripolar:  

A concentração de energia ocorre sob forma espacial entre os três 

eletrodos, ocasionando uma ação de profundidade média, fazendo com 

que o espalhamento e a dispersão do campo fiquem contidos entre os 

três eletrodos. Indicado somente para tratamentos corporais e pescoço quando há 

muita flacidez. 

Ponteira Octopolar: 

A concentração de energia ocorre sob forma espacial entre os oito 

eletrodos, fazendo com que o espalhamento e a dispersão do campo fiquem 

contidos entre os oito eletrodos. Indicado para tratamentos corporal em 

áreas extensas (glúteos, pernas, abdômen). 
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Resumo: 

Bipolar campo concêntrico colo, pescoço, região mandibular, região 

malar, fronte e dorso de mão 

Bipolar de campo longitudinal sulco nasogeniano, orbiculares de olhos e 

boca, dedos e dorso de mão. 

Ponteira Tripolar tratamentos corporais e pescoço quando 

há muita flacidez. 

Ponteira Octopolar tratamentos corporal em áreas extensas 

(glúteos, pernas, abdômen). 

 

Protocolos: 

Sessões: mínimo 6 a 8 sessões 

Para Face, Colo e Pescoço: 

 Limpeza da pele com Emulsão de Limpeza; 

 Aplicar o gel ultrassônico; 

 Mantenha o cabeçote aplicador em contato com a pele; 

 Inicie a aplicação com o aplicador em movimento suave; 

 Aumente a dose gradativamente sempre questionando o paciente em 

relação a sensação térmica; 

 Ao atingir entre 50 e 60% da dose, a temperatura terapêutica será 

atingida de acordo com a sensação térmica do paciente 

 Caso seja necessário aumente ou diminua esta dose 

 Retirar o excesso de gel;  

 Aplicar uma máscara fina e deixar em pause 10 a 15 minutos; 

 Retirar a máscara com água e aplicar gel refirmante ou hidratante só 

para conforto da cliente. Aplicar protetor solar se disponível 

 A cliente tem de seguir o tratamento em casa com um dos produtos BC 

para melhor resultados. 

 

Atenção! Estas áreas são menores e possuem menor quantidade de tecido, portanto 

o aquecimento é mais rápido.  
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Mantenha a temperatura entre 40 a 42°C para tratamento de rugas, flacidez, linhas de 

expressão e sequela de acne. 

 

Movimentos da radiofrequência facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados: 

 

Para Aplicações Corporais: 

As regiões corporais possuem maior área, havendo a necessidade de utilizar doses 

maiores comparadas às utilizadas no tratamento facial, porém o cuidado deve ser o 

mesmo. 
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 Limpeza da pele com Emulsão de Limpeza; 

 Aplicar o gel ultrassônico; 

 Mantenha o cabeçote aplicador em contato com a pele; 

 Inicie a aplicação com o aplicador em movimento suave; 

 Aumente a dose gradativamente sempre questionando o paciente em 

relação a sensação térmica; 

 Ao atingir entre 80 e 90% da dose, a temperatura terapêutica será 

atingida de acordo com a sensação térmica do paciente 

 Caso seja necessário aumente ou diminua esta dose 

NÃO PERMANEÇA COM O CABEÇOTE APLICADOR PARADO EM CIMA DA ÁREA 

DE TRATAMENTO, POIS ISTO PODE CAUSAR “HOT SPOTS” (pontos de calor 

intenso que podem danificar a pele). 

 

Resultados Esperados: 

   

 

Algumas observações Importantes: 

Para o correto funcionamento do sistema é necessário estar atento à limpeza do 

sensor. As condições do ambiente também podem interferir na leitura da temperatura, 

como temperaturas extremas na sala (muito quente ou muito frio), vento, correntes de 

ar, etc. 

Evite utilizar a frequência de 2400 Khz para aplicações em colo, pescoço e face 

devido a profundidade de ação e jamais utilize o cabeçote octopolar nestas áreas. 

Demarque as áreas de tratamento com lápis de olho branco, se necessário. 
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Se necessário, durante a aplicação, reponha o meio condutor na área. 

Desconforto do paciente é um sinal de dose excessiva ou frequência inadequada, 

caso isto ocorra, diminua a dose ou interrompa o tratamento, selecionando 

posteriormente uma nova programação. 

É extremamente importante a referência do paciente e monitoramento da 

temperatura, portanto, deve-se evitar o tratamento sobre áreas hipersensíveis, 

sensibilizadas por produtos químicos, tratamentos dermatológicos (Lasers, LIP, 

peelings, rollers) e falta de sensibilidade da área. 

Durante toda a aplicação questione seu paciente sobre sua sensação, alertando-o 

que o calor deve ser suportável e tolerável, caso o paciente esteja sentindo um calor 

intolerável, diminua imediatamente a dose ou cancele a aplicação. 

As doses e temperatura variam de acordo com as condições da pele, hidratação, 

idade, estado biológico do tecido de cada paciente, portanto, não existem doses 

universais e tampouco protocolos fixos de tratamento. 

Após a aplicação podem ser aplicados cosméticos livres de substâncias que alteram a 

temperatura da pele e protetor solar. 

f) Peeling Ultrasônico (Rosto) 

 

Tempo de Tratamento: 45 min. 

Este inovador equipamento destina-se a: 

 Limpezas de pele em profundidade 

 Prevenção e eliminação de rugas faciais; 

 Tonificação/refirmação dos músculos faciais; 

 Hidratação da pele; 

 Nutrição da pele;   
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 Ionização de princípios ativos; 

 Higiene Ultrasônica corporal (costas, etc.). 

 

Este tratamento utiliza a energia ultrassônica, produzindo instantaneamente uma 

força de grande impacto para remoção de sujidade nos poros da pele. 

Conseguimos, também, exercer uma ação térmica, mecânica, química e terapêutica 

que produz uma regeneração desde a derme até ao exterior, ativando o metabolismo 

celular, reequilibrando o PH interno da pele e ativando a micro-circulação. Este 

tratamento é adequado para:  

Tratamento de HIGIENE: 

Penetração de princípios ativos: 

- Corrente galvânica (Iontoforesis) – Ionização 

- Sonoforesis - Ultrassons 

Tratamento Regenerante ANTI-IDADE:  

- Estimulador de microfibras 

- Regeneração celular 

Assim, conseguimos atuar nas seguintes situações:  

 Eliminação de células mortas; 

 Aumento da micro-circulação; 

  Hidratação profunda; 

  Equilíbrio do metabolismo celular; 

  Aumento da tonificação muscular; 

 Fortalecimento dos tecidos; 

 Regeneração do colágeno e elastina; 

 Função germicida e bactericida. 

 

Comercialmente é bastante interessante a realização de demonstrações nas clientes. 

A demonstração deve ser realizada em metade do rosto durante 15 minutos (5 

minutos limpeza + 10 minutos tonificação) para que se veja a diferença. 

  Explicar à cliente que o efeito obtido é um efeito “Flash”, uma vez que uma ruga é um 

tecido rasgado e um músculo danificado não se regenera em 15 minutos.  
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Realizar 10/15 sessões de tratamento. Com este número de sessões produz uma 

verdadeira regeneração tanto a nível de rugas como a nível muscular. 

Dessas 10/15 sessões, as 3 primeiras devem ser realizadas de forma consecutiva e 

as seguintes 2 a 3 vezes por semana. 

 

 Modo: sonoforese (ultrassom de baixa frequência) 

Objetivo do tratamento: permeação de ativos 

Espátula na posição horizontal 

 

Observações: 
 

 Recurso aplicado geralmente após o peeling ultrassônico para favorecer a 
permeação de ativos.  

 

 Pode ser usado no modo contínuo onde os efeitos mecânicos são associados a 
efeitos térmicos (produção de calor e vasodilatação)  

 

 Pode ser usado no modo pulsado onde existe predomínio dos efeitos 
mecânicos.  

 
O deslizamento da espátula deve ser lento e pele deve ser mantida úmida. 
 

   Aplicação: 

 

 Pedir à cliente que retire todas as peças metálicas; 

 Colocar o eletrodo no chamex embebido em àgua e fixar no pulso da cliente; 

 Ligar no POWER; 

 Para preparação do rosto e remoção das células mortas, selecionar MODO 

PEELING  (5 minutos). Na função de limpeza trabalha-se com a espátula a 45 graus. 

Vamos deslizando a espátula no sentido ascendente passando, simultaneamente, 

com um algodão embebido em 1/4 tônico com água; 

 Para refirmação, tratamentos anti-rugas, lifting ou indução de produtos colocar 

MODO MENS; 

 Colocar o Gel refirmante Body Concept; 
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 Na refirmação, tratamentos anti-rugas, lifting ou indução de produtos coloca-se 

a espátula na horizontal. Vamos deslizando a espátula na direção dos músculos do 

pescoço e rosto durante 10 minutos; 

 Selecciona-se GMES e faz-se a refirmação, durante 25 minutos; 

  A espátula deve ser passada 2 a 3 vezes no mesmo lugar, sensivelmente 7 

minutos em cada lado do rosto 

 

 

MOVIMENTOS DA ESPÁTULA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modo: peeling ultrasônico 

Objetivo do tratamento: Limpeza Profunda 

Espátula na posição de 45º 

Protocolo: 

1. Higienizar a área que será tratada com Emulsão de Limpeza e Tônico Facial; 

2. Proteger os olhos da cliente com algodão umedecido; 
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3. Pulverizar a pele com água constantemente; 

4. Limpar a espátula em intervalos regulares ou sempre que houver necessidade; 

 

Contra-indicações: 

 Não passar com a espátula sobre sinais; 

 Problemas alérgicos; 

 Cardiopatias, problemas neurológicos (epilepsia);  

 Pessoas com problemas de pele/ olhos; 

 Peles infectadas; 

 Doenças hemorrágicas; 

 Grávidas; 

 Hematomas. 

 

Cuidados e Manutenção: 

 Todos os acessórios dos equipamentos devem ser limpos com água e sabão 

neutro. Não usar produtos abrasivos. No caso dos aparelhos devem ser limpos só 

com um pano seco; 

 Não bloquear as saídas de respiração do aparelho; 

 Não desmontar o aparelho seja por que motivo for; 

 Não fixar o aparelho sobre um ponto fixo do rosto; 

 Não utilizar sem água ou alguma loção para a pele; 

 Não dobrar ou polir a espátula; 

 Não colocar sobre tecidos húmidos; 

 Quando acabar a sessão limpá-lo com um pano seco ou um papel; 

 Não mergulhar a espátula em água. 

 

 

 

 Limpeza de Pele Ultrassônica 

As limpezas de pele BodyConcept, apesar de possuírem um baixo custo, o que nos 

leva a ter uma elevada procura, têm uma qualidade muito acima da média. A 

realização das mesmas é efetuada em 1h15min, sendo utilizado o aparelho do 

Peeling Ultrassônico. 
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Quando realizamos uma limpeza de pele sem ultra-sons o que realmente extraímos 

são gorduras, pontos negros, sebo, etc., da superfície córnea da epiderme, sem 

chegar a planos internos da mesma, trata-se, pois, de uma limpeza superficial. 

Por outro lado, quando realizamos uma limpeza com ultrassons, chegamos a 

camadas mais internas da pele, produzindo-se uma regeneração desde a derme até 

à epiderme, assim como uma regulação da produção de secreções sebáceas, 

hidratação e produção de colágeno e elastina, convertendo-se uma limpeza de pele 

num verdadeiro tratamento.  

Assim, tornamos as desagradáveis extrações numa comodidade para a profissional 

e num processo indolor para a cliente. Estas limpezas de pele também permitem à 

cliente, independentemente do seu tipo de pele, a possibilidade de as fazer em 

qualquer altura do dia uma vez que não deixam marcas nem vermelhidões. 

Aplicação: 

 Pedir à cliente que retire todas as peças metálicas; 

 Ligar no POWER; 

 Para a limpeza de pele selecionar MODO PEELING; 

 Intensidade: até 3 

 Na função de limpeza trabalha-se com a espátula a 45 graus. Deslizar a 

espátula no sentido ascendente passando, simultaneamente, com um 

algodão embebido em 1/4 tônico com água. 

 

FASES DA LIMPEZA DE PELE ULTRA-SÔNICA: 

 

 Higienização (5 minutos); 

 Aplicação de vapor de ozono/massagem cervical (15 minutos); 

 Peeling ultrassônico – Efetua uma limpeza em profundidade dos pontos negros 

e de células mortas (20 minutos); 

 Alta-frequência (5 minutos); 

 Massagem facial (8 minutos); 

 Aplicação de máscara (15 minutos); 

 Retirar a máscara (5 minutos); 

 Colocação de creme hidratante (2 minutos). 
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Contra-indicações: 

 Não passar a espátula sobre sinais; 

 Problemas alérgicos; 

 Cardiopatias, problemas neurológicos (epilepsia);  

 Pessoas com problemas de pele/ olhos; 

 Peles infectadas; 

 Doenças hemorrágicas; 

 Grávidas; 

 Hematomas. 

 

 Limpeza de Pele Tradicional: 

 

As possíveis contra-indicações limitam a utilização do aparelho ultra-sônico. Assim, 

nestes casos, recorremos à técnica tradicional, com esfoliação e extração manual. 

FASES DA LIMPEZA DE PELE TRADICIONAL: 

 

 Higienização (5 minutos); 

 Esfoliação - Efetua uma limpeza em profundidade (10 minutos); 

 Retirar o esfoliante (5 minutos); 

 Aplicação de vapor de ozono/massagem cervical (15 minutos); 

 Extração de pontos negros (15 minutos); 

 Alta-frequência (5 minutos); 

 Massagem facial (8 minutos); 

 Aplicação de máscara (15 minutos); 

 Retirar a máscara (5 minutos); 

 Colocação de creme hidratante (2 minutos). 

 

 

 

 

g) Microdermoabrasão 
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O tratamento de Microdermoabrasão que utilizamos nas clínicas BodyConcept é 

feita através de um equipamento com uma ponteira diamantada similar a uma lixa. 

Este tratamento é recomendado para renovação celular, retomando assim a 

elasticidade da pele, clareando manchas e diminuindo a oleosidade excessiva da 

pele. 

O processo é menos agressivo do que os peeligns químicos e o objeitvo principal é 

refazer a superfície da pele, reduzindo rugas e diminuindo os poros dilatados. 

Como é um peeling superficial pode ser feito até 1 x por semana.  

 

 FORMA DE APLICAÇÃO: 

 Higienizar a pele com Emulsão de Limpeza e Tônico; 

 Começar o procedimento pelo pescoço, sempre com movimentos ascendentes; 

 Após fazer o procedimento em todo rosto em no sentido vertical, mudar para o 

sentido horizontal garantindo assim a abrangência do tratamento em todo o 

rosto; 

 Após a aplicação deve-se aplicar uma Mascara de acordo com o tipo de pele 

da cliente; 

 

CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Não passar a espátula sobre sinais; 

 Problemas alérgicos; 

 Cardiopatias, problemas neurológicos (epilepsia);  

 Pessoas com problemas de pele/ olhos 

 Peles infectadas; 

 Doenças hemorrágicas; 

 Nódoas negras; 

 

 

 

 

 

4 SERVIÇOS STANDARD 

a) Esfoliação Corporal 
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Entre tratamentos, as esfoliações corporais ficam muitas vezes esquecidas, embora 

sejam uma experiência agradável e benéfica como todas as outras. Uma esfoliação 

corporal recorre à mistura de uma substância granular com um creme que é 

literalmente esfregado em todo o corpo com o intuito de limpar, esfoliar e hidratar a 

pele. Garante a remoção das células mortas/secas, o que devolve à pele a sua 

aparência natural, suave e lisa. 

A esfoliação corporal deve ser feita no sentido ascendente (dos pés ao tronco) e com 

movimentos circulares, não só consegue eliminar as células mortas como vai 

estimular a circulação. 

Antes de qualquer tratamento intensivo, massagem e depilação, esta pode ser 

aconselhada para uma preparação corporal. 

Esta aplicação demora entre 20 a 30 min. 

 

Benefícios: 

 Contribui para o melhoramento da tonalidade natural e uniforme da pele; 

 É eficaz contra a celulite; 

 Melhora a circulação sanguínea; 

 Estimula o sistema metabólico; 

 Aumenta a capacidade e a eficiência do corpo no que toca à eliminação de 

toxinas; 

 Prepara o corpo para o Verão (obtenção de um bronzeado bonito e uniforme); 

http://viverspa.com/artigos/solucoes-spa-para-combater-celulite
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b) CONSULTAS DE NUTRIÇÃO ou de REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

 

A principal coisa que devemos aprender é que a reeducação não consiste em deixar 

de comer tudo o que se gosta e passar a comer somente frutas, verduras, legumes e 

alimentos light; é aprender que se pode comer tudo, mas sem exageros e de forma 

equilibrada.  

Este processo melhora a saúde e ajuda na obtenção dos resultados desejados nos 

tratamentos de estética BodyConcept. 

O ideal é que o processo seja feito individualmente e com orientação de um 

nutricionista, pois a recomendação nutricional feita para uma pessoa, pode não servir 

para outra. O profissional ao preparar o plano alimentar individual, ou seja, a 

reeducação, leva em consideração vários fatores, como estatura, peso, 

circunferências, percentual de gordura, doenças e estilo de vida. 

As primeiras consultas demoram em média uma hora e as seguintes 30 minutos.  

As Técnicas devem aconselhar todas as clientes a efetuar as consultas de nutrição de 

forma a alcançarem melhores resultados. 

O bom resultado de vendas desta área em muito se deve ao trabalho de divulgação 

das esteticistas. 
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c) MASSAGENS 

 

 

São efetuadas massagens de relaxamento, de drenagem, modulantes, anticelulíticas 

e refirmantes.  

As massagens de relaxamento podem ser parciais de 30 minutos ou completas de 

45 minutos. 

As massagens modulantes, anticelulíticas e refirmantes têm uma duração de 45 

minutos e são efetuadas com o SPRAYGEL: Reduspray, Linfospray, Celluspray, 

Firmspray, consoante a necessidade da cliente. 

A massagem de drenagem linfática tem uma duração de 50 a 60 minutos. 

A massagem de pernas cansadas, trata-se de uma massagem com movimentos 

drenantes. No fim desta deve ser aplicada uma camada de gel verde, para ajudar na 

drenagem linfática e no alívio provocado pelo frio que, por sua vez, ajudará na má 

circulação. 
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d) MANICURE / PEDICURE 

 

O trabalho de manicure/pedicure tem uma elevada procura dentro das clínicas 

BodyConcept. No entanto, faz também parte das funções de toda a equipe divulgá-lo.  

Muitas clientes aproveitam o tempo que dispõe no cabeleireiro e no “Esthetical Gym” 

para fazer as unhas, bem como as sobrancelhas e fazer o buço. 

 

e) UNHAS DE GEL /  GELINHO 

 

 

O serviço de manicure de Gel/ Gelinho é opcional nas clínicas BodyConcept e só 

deve ser feito por profissionais com formação específica. 

Serviço aconselhado para clientes que queiram ter a manicure sempre impecável, 

sem ter de se deslocar à clínica todas as semanas. 
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f) DEPILAÇÃO 

Nas depilações efetuadas nas clínicas são utilizadas cera quente (virilhas, axilas, 

buço) e sistema de roll-on em áreas de maior dimensão do corpo. Estes métodos de 

depilação tradicionais são os mais convencionais, uma vez que são usados na 

maioria dos gabinetes. São métodos eficazes, duradouros, que permitem a depilação 

em qualquer parte do corpo ou rosto. As clínicas possuem um fundidor de cera quente 

e uma base com 3 aplicadores de roll-on independentes que os mantém prontos para 

serem utilizados. Os tempos e códigos das depilações são os seguintes: 

ZONA CÓDIGO TEMPO (minutos) 

Buço B 5 

Face Total FT 15 

Sobrancelhas SOB 20 

Queixo QX 10 

Linha do Umbigo UMB 10 

Nádegas NAD 20 

Meia Perna MP 30 

Coxa CX 30 

Axilas AX 15 

Perna Inteira PI 45 

Virilha V 20 

Braços BR 20 

Virilha cavada VC 30 

Virilha total VT 40 

Peito PT 30 

Costas C 30 
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g) PINTURA E PERMANENTE DE CÍLIOS/SOBRANCELHAS 

 

Marcas recomendadas: THUYA 

Trata-se de um serviço opcional, por parte de cada clínica, sujeito a formação 

específica e adicional das esteticistas.  

Aconselhado para clientes que tenham as pestanas direitas e de cor clara, 

sendo que é uma ótima opção para quem se maquia todos os dias, pois 

substitui na perfeição o rímel.  

 

h) EXTENSÃO DE CÍLIOS 

 

Marca recomendada: Cospro ou Bastos e Viegas 

É ótimo para quem tem poucos cílios e pretende aumentar o  

volume/ densidade e comprimento das mesmas. 
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Este serviço pode ser usado para ocasiões especiais ou diariamente, pois tem 

uma durabilidade de 2 semanas. 

Pode ser conjugado com a permanente de cílios. 

i) MAQUIAGEM 

 

A maquiagem vem sendo utilizada desde os primórdios para realçar detalhes 

da face, ou ‘disfarçar’ imperfeições, manchas, cicatrizes, etc. 

Assim, temos o serviço de maquiagem para as ocasiões especiais das nossas 

clientes, tais como casamentos, batizados, um jantar especial… 
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