GORDURA SLIM

Por: Danielle Queiroz de Souza
O referido tratamento destina-se à mulheres que estejam insatisfeitas com seu contorno abdominal devido
ao acumulo de gordura localizada.
Esse protocolo foi desenvolvido pensando em uma estética in & out, visando promover conscientização além
de melhorar a qualidade de vida, autoestima e saúde das nossas clientes.
Esse tratamento inicia-se com a fase de preparo:
- Desparasitação através de albendazol 400mg durante 5 dias ou o medicamento que a paciente já costuma
utlizar.
Associamos após a primeira sessão de tratamento:
a) 1 detox intestinal realizado com leite de magnésia (100ml), 30grs de coco seco ralado e 300ml de
agua de coco
b) Recomposição obrigatória da microbiota com kefir ou lactobacilo da preferência da cliente, no caso
da realização do detox intestinal.
c) Fitototerápico:

Alcachofra – 500mg

Beringela – 500mg

Garcinia Camboja 250mg

Picolinato de cromo – 400mcg
Indico a utilização de cinta por 6 hora/dia, pelo menos 5 dias da semana. Além da orientação com a
quantidade de ingestão de água ideal, ingestão de uma dieta equilibrada, realização de atividade física e evitar o
consumo de alimentos ricos em açúcar, glúten, gorduras e alimentos industrializados ou ultraprocessados.
PROTOCOLO ESTÉTICO
Sessão 1 – Detox seguimentado

Sessão 5 – Radiofrequencia + O3 + Endermo

Sessão 2 – Radiofrequencia (temperatura vai depender
de flacidez ou não associada) + O3 + Endermo

Sessão 6 – Eletrolipólise (40 minutos) + O3 + endermo

Sessão 3 – Ondas de Choque (3 mil disparos por área
de 15cmx15cm) + O3 + Endermo

Sessão 7 – Ondas de Choque + O3 + Endermo
Sessão 8 – Detox seguimentado

Sessão 4 – Eletrolipólise (40 minutos) + O3 + endermo
OBS: Detox seguimentado:






Esfoliar – 5gr de esfoliante
PH 10 – 6 borrifadas (2ml)
Cenzi - 3ml ( metade da quantidade do detox corporal)
Blend com: Argila (3 pontas de espátula = 15grs) + Leort 1:4 (9 borrifadas = 3,5 ml)
Envelopar e 25 minutos de manta térmica. Aplicar O3 e depois endermo e massagem estimulante
(mobiliação do tecido adiposo + liberação de diafragma e estimulação intestinal)

DQS - Início da primeira sessão

DQS - Final da primeira sessão -3cm

DQS - Inicio da primeira sesssão

DQS - Final da primeira sessão

DQS - inicio do tratamento

SDC – inicio do Tratamento

DQS - Final do tratamento

SDC – Final do Tratamento
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