
Redução de Gordura Localizada com 
Pressurizada

GORDURA LOCALIZADA



1. Higienização:
Higienizar a região a ser tratada e as
mãos do paciente com Ácqua Defense
Água Antisséptica Dermatológica.



2. Esfoliação Mecânica:
Aplicar Peeling Clorogênico 
e realizar a esfoliação. 
Remover os grânulos com 
uma toalha ou lenço 
umedecido.



3. Marcações:
Fazer as marcações pertinentes na área de tratamento 
(O distanciamento dos pontos depende da pressão utilizada). 



4. Pressurizada:
Preparar a caneta pressurizada com o Concept
Liporedutor de acordo com a técnica aprendida no seu 
curso de capacitação com um profissional credenciado 
(nos nossos testes usamos 0,2ml por ponto). 



5. Cosmetics Delivery:
Retirar a quantidade necessária do Concept Liporedutor de acordo
com a região e com seringa e agulha estéril , sem romper o lacre de
segurança, garantido a esterilidade do produto até a data de
validade.
Remova a marcação com a Acqua Defense – Água Antisséptica
Dermatologica e aplique a pressurizada com Liporedutor.

Importante: A manipulação da região tratada após aplicação é de
acordo com a avaliação de cada profissional.
Os cuidados com a Biossegurança é imprescindível, higienização
desde o local, equipamentos e com o profissional e cliente.



6. Home Care
Para finalizar temos a indicação de duas rotinas diárias de uso home care.

Manhã 
- Redutor Termogênico Corporal Thermo Slim
- Innutri Lipo Intense
Noite
- Cellu Intense- Body Care
- Innutri Colágeno C+



Contra indicações: 

Neoplasias, inflamações, infecções, febre, 
comprometimento vascular avançado, tumores 
malignos, diabetes descompensada, artrite e 
artrose, dermatite, dermatose e psoríase (regiões 
afetadas), e logo após as refeições (aguardar duas 
horas).

Produtos utilizados nesse protocolo:
Concept Liporedutor - Mezzo
Ácqua Defense – Mezzo
Peeling Clorogênico – Mezzo

Onde encontrar: www.lojamezzo.com.br

MICROAGULHAMENTO - PROTOCOLO MELASMA ok.pptx


Redutor de gordura com fórmula
exclusiva combinada com ativos
lipolíticos, drenantes e firmadores

100% ESTÉRIL
ÚNICA NO BRASIL COM ESTUDO CIENTÍFICO
COMROVADO PARA USO EM INTRADERMO 

PRESSURIZADA.

https://www.mezzodermocosmeticos.com/
https://www.instagram.com/mezzodermocosmeticos/
https://www.facebook.com/mezzodermocosmeticos

