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TRATAMENTO HOME CARE - PEELING MEDIATONE

As manchas causadas na epiderme pelo atrito ou raspagem 

acaba sendo um incomodo inestético para o paciente. 

Geralmente são difíceis de serem tratadas devido a diferença 

de pigmentação das discromias usuais. Um Ativo clareador 

tem obtido resposta positivas no clareamento da acantose: 

Mediatone.  Associado a outros despigmentantes clássico é 

uma excelente proposta para clarear esses distúrbios.

Olá, eu sou farmacêutico Marcio Guidoni e quero apresentar o 

protocolo de Peeling de Mediatone. O objetivo desse protocolo 

é eficiência no clareamento de manchas em axilas e virilhas 

(acantose) para uso profissional em cabine e no home care 

ACNE

end HOME CARE
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Conheça a seguir o protoloco  que eu preparei especialmente 

para você. 

Mediatone 5%

PumpkimZyme 12%

Ácido Kójico 3%

Ácido Ferúlico 1%

Base especial para peeling qsp 30gr

RenewZyme 12%

Niacinamida PC 3%

Ácido Tranexamico 3%

FORMULAÇÃO MEDIATONE



PROTOCOLO

Quinzenalmente

Aplicar no local duas vezes ao dia antes do desodorante.

Após a retirada do peeling e limpeza do local aplicar 

VEGEDERME Calm para hidratação intensa da região e 

recuperação do tecido.

Ÿ Bastão de Mediatone

Ÿ Frequência

- O peeling é indolor;

- Não precisa de neutralização e não é pH dependente;

3º Passo - Hidratação do local

- Cuidado para não entrar em contato com mucosas.

OBS: 

Aplicar uma fina camada do peeling de Mediatone no 

local e deixar por 15 minutos. Realizar a retirada com 

água destilada.

- O aparecimento de leve eritema é normal e desaparece 

com o tempo;

Limpeza do local com Foaming de uréia a 10% secando 

com um papel toalha.

2º Passo - Aplicação do Peeling de Mediatone

1º Passo - Higienização do local

Uso em cabine

Uso em home care
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