


O definitivo peeling marinho regenerativo 
e antienvelhecimento para uma pele 
impecável



ROSEDEMER

ROSEDEMER é um peeling profissional 100% 

natural desenvolvido para deixar a pele com 

um aspecto jovem e saudável.

Apresentando uma combinação inovadora de 

plantas marinhas, minerais, sais, vitaminas e 

algas, atende a uma variedade de doenças da 

pele e é adequado para uma ampla gama de 

tipos de pele e idades.

Desencadeia com segurança e eficácia uma 

reação em cadeia de renovação celular, garantindo 

proteção antiinflamatória máxima e redução de 

HPI em tempo mínimo. Ingredientes naturais 

potentes adicionados às fórmulas maximizam 

os benefícios do tratamento.

ROSEDEMER acalma, suaviza e corrige os danos, 

levando a uma pele reabilitada e melhorada.

O problema
As células da pele mais jovens e saudáveis se 

regeneram a cada 21 a 28 dias. Este processo 

é retardado ou interrompido à medida que 

envelhecemos ou se a pele é danificada. 

O definitivo peeling 
marinho regenerativo e 
antienvelhecimento para uma 

• REJUVENESCIMENTO

• NIVELA O TOM

• MELHORA TEXTURA E QUALIDADE

• REDUZ A INFLAMAÇÃO

• EVITA HPI 

• REQUER MÍNIMO TEMPO DE RECUPERAÇÃO
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O excesso de camadas de pele bloqueia a 

produção de umidade natural,captura bactérias 

e excesso de melanina, causando uma série 

de complicações dermatológicas.

Nossa Solução
Seguro e cientificamente testado, o ROSEDEMER 

alcança resultados eficazes de peeling, ao contrário 

de tratamentos químicos invasivos conhecidos.

ROSEDEMER promove descamação fácil. 

Massagear silicatos marinhos na pele micro-

traumatiza e promove um processo de 

rejuvenescimento natural sem quaisquer 

efeitos colaterais. Ao contrário da maioria das 

alternativas químicas, o ROSEDEMER controla 

a profundidade do peeling por meio de vários 

graus de pressão quando esfregado na pele. 

Após o processo de peeling, o reservatório de 

umidade é reabastecido, as fibras de colâgenio 

são reparadas e fortalecidas, levando a uma 

estrutura epidérmica geral melhorada.

ROSEDEMER prepara a pele para uma ótima 

absorção dos ingredientes ativos. Pode ser usado 

para complementar tratamentos profissionais 

que visam condições de pele específicas, como 

acne, hiperpigmentação e envelhecimento da pele, 

fazendo com que funcionem mais rapidamente, de 

forma mais eficaz e garantindo que os resultados 

alcançados sejam duradouros.. 

Benefícios:
• Rejuvenesce
• Diminui rugas, linhas finas e estrias
• Melhora a textura, elasticidade e tom da 

pele
• Trata acne e modera os níveis de sebo

• Melhora a circulação sanguínea e a 
oxigenação

• Ilumina a hiperpigmentação e cicatrizes 
de acne

• Elimina resíduos de superfície, incluindo 
células mortas ou danificadas da pele

• Traz a pele ao seu estado ideal para 
maior penetração do ingrediente ativo

• Previne a recorrência de comedões
• Reverte o fotodano, ceratoses solares e 

senis

A ciência por trás
ROSEDEMER com segurança e eficácia 

desencadeia um peeling natural completo 

da pele, imitando o processo de inflamação 

natural. Qualquer lesão passa por uma série 

de estágios chamados calor (calor), (dor) e 

rubor (vermelhidão) para estimular a cura. O 

ROSEDEMER dispara artificialmente esses 

estágios por meio de microtrauma direcionado 

às camadas da pele. Como resultado, o fluxo 

sanguíneo para a área aumenta, as fibras de 

colagênio são reparadas e a regeneração celular 

é iniciada.

Os silicatos de coral ROSEDEMER com poderosas 

oligoproteínas, sal marinho e cálcio entram nas 

células para fornecer minerais e nutrientes. A 

massagem manual vigorosa micro-traumatiza a 

pele, estimulando o fluxo sanguíneo e criando 

uma intensa sensação de calor.

Ingredientes hidratantes avançados derivados 

de algas retêm a umidade e os silicatos de 



coral continuam a atuar nas camadas da pele. 

Ao longo de 3-5 dias, as camadas superiores 

da pele seque completamente e retire a pele. 

Este resurfacing gradual da pele permite células 

novas e saudáveis, removendo suavemente 

manchas e pigmentação, e preenchendo as 

rugas.

Os botânicos e plantas marinhas da ROSEDEMER 

foram tratados de forma personalizada, secos e 

ultracongelados para retenção de longo prazo 

das propriedades dos ingredientes ativos sem 

o uso de quaisquer conservantes.

Resultados Efetivos e Seguros
Os tratamentos são adequados para qualquer 

tipo de pele e podem ser concluídos em apenas 

cinco dias. Os produtos podem ser usados para 

tratar problemas de pele localizados, como 

manchas, ressecamento da superfície e pele 

danificada, para resultados imediatos, ou para 

aumentar a eficácia de tratamentos especializados 

de anti-envelhecimento, hiperpigmentação ou 

acne.

Indicações 

Rose de Mer é um tratamento de peeling eficaz 

para uma ampla gama de doenças de pele, 

incluindo:

• pele envelhecida

• hiperpigmentação

• pele fotoenvelhecida

• dano solar

• acne e cicatrizes de acne

Para aumentar a eficácia de tratamentos 

especializados

Contraindicações

Observe o seguinte no 

consultório 

avisos de aplicação:
Esfregue as áreas onde a pele é mais fina ou 

tensa (ou seja, sobre as maçãs do rosto salientes 

e entre as linhas do pescoço e da mandíbula).

A intensidade da fricção define a profundidade 

do peeling.

Quando não realizar tratamentos 
de peeling:
Quando o cliente está sendo tratado com 

comprimidos de Roaccutane

Quando o cliente está sob tratamento regular 

com esteróides

Se ele ou ela sofre de diabetes descontrolada

Em caso de erupção de herpes, o cliente deve 

ser encaminhado a um médico

Antes de uma longa exposição ao sol

Em caso de queimaduras faciais devido à 

exposição ao sol ou ao uso de determinados 

produtos

O processo de descamação gradual será 

concluído dentro de 4-5 dias após um tratamento 

no salão. Secura excessiva pode ocorrer como 

uma reação natural.
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SEA HERBAL DEEP PEEL KIT 
Step 2A
SEA HERBAL DEEP PEEL
+
Step 2B
HERBAL PEEL ACTIVATOR

O Sea Herbal Deep Peel e o Activator contém silicatos 
de coral microscópicos que causam bioestimulação 
ao penetrar nas células da pele para simultaneamente 
descascar e curar. Ingredientes naturais soltam as 
células mortas para promover a descamação e a 
remoção sem traumas. O peeling de ervas melhora a 
textura e o tônus da pele, minimizando a visibilidade 
das linhas de expressão, aumentando a produção 
de colágeno e a regeneração celular, melhorando a 
circulação sanguínea e a drenagem linfática.

Adequado para uma ampla gama de tipos de pele 
e condições, incluindo envelhecimento precoce e 
avançado, danos causados pelo sol e descoloração, 
como hiperpigmentação, cicatrizes profundas de 
acne e condições pós-acne.

VISÃO DO TRATAMENTO PROFISSIONAL

Step 1
SAVON SUPREME

Savon Supreme é um sabonete anti-séptico de 
limpeza profunda que contém uma combinação 
única de extratos de saponária e quillaja. Ele remove 
suavemente a camada hidrolipídica, enquanto o ácido 
alfa-hidroxil glicólico equilibra o nível de pH da pele.



Step 5
POST PEELING 
COVER CREAM

Infundido com manteiga de karité, nutrientes e 
ácidos graxos essenciais, o creme de cobertura 
pós-peeling levemente tingido acalma, melhorando o 
processo de correção natural e elasticidade enquanto 
bloqueia os raios solares prejudiciais para proteção 
pós-tratamento.

Step 4
POST PEELING PROTECTIVE GEL

O Gel Protetor Pós Peeling cria uma camada 
protetora para proteger a pele vulnerável de poluentes 
ambientais, como sujeira e radicais livres. Além disso, 
este gel de base botânica bloqueia ainda mais os 
ingredientes ativos para um melhor resultado de 
peeling, simultaneamente levantando e firmando 
a pele.

Step 3
SOOTHING MASK

Suaviza e acalma a pele após a descamação. Esta 
fórmula cientificamente avançada contrai os poros 
para bloquear os ingredientes ativos nas camadas 
da pele para estimulação contínua. Ele permite 
uma melhor penetração dos ingredientes ativos na 
pele. Absorve o excesso de óleo, alivia a irritação 
e limpa a pele levando a uma aparência mais firme 
e saudável.
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Step 2A

SEA HERBAL DEEP 
PEEL 

Step 2B

HERBAL PEEL 
ACTIVATOR 

Step 1

SAVON SUPREME

Step 3

SOOTHING MASK

Step 4

POST PEELING
PROTECTIVE GEL

Step 5

POST PEELING
COVER CREAM

step 1

step 3

step 4

step 5

step 2A step 2B

SEA HERBAL DEEP PEEL KIT



Step 1
SAVON 
SUPREME

Step 2A
SEA HERBAL 
DEEP PEEL

Step 2B
HERBAL PEEL ACTIVATOR

[150 ml] [20 sachets x 4.5 gr] [2x150 ml]

FUNÇÕES FUNÇÕES

Limpeza suave e profunda da 
pele e remoção da camada 
hidrolipídica.

Melhora a textura e uniformiza o tom, enquanto minimiza linhas finas 
e estrias. Reverte os danos do sol e clareia as manchas. Trata acne e 
doenças da pele, como hiperpigmentação, poros dilatados e cicatrizes de 
acne.

MODO DE USO MODO DE USO

Umedeça o rosto com água 
morna. Aplique Savon Supreme no 
rosto e pescoço com movimentos 
suaves e circulares com 
massagem. Adicione água morna 
à espuma. Pode aplicar vapor 
durante a limpeza para amaciar e 
aquecer a pele. Enxaguar e repetir 
o procedimento.

Misture 1 colher de chá de Sea Herbal Deep Peel ou Light Intensive 
Herbal Peel com 2 colheres de chá de Herbal Peel Activator. Com 
cuidado, aplique uma camada uniforme na pele e esfregue suavemente 
por 4-7 minutos. Não aplique pressão nos ossos da bochecha e no 
contorno da mandíbula, onde a pele costuma ser esticada e mais fina. 
Mantenha o peeling e as mãos úmidas adicionando um ativador adicional. 
Deixe por mais 7 a 10 minutos. Aplique uma compressa embebida 
em água fria misturada com o Herbal Peel Activator. Mantenha a 
compressa úmida adicionando ocasionalmente mais Herbal Peel Activator. 
Recomenda-se enxaguar o peeling  em água corrente ou com pano 
úmido usando Savon Supreme. Seque e continue para a Etapa 3.

IN SALON TREATMENT OVERVIEW

SEA HERBAL DEEP PEEL KIT

ROSEDEMER in salon treatment initiates and speeds up natural restorative reactions, self-renewal processes 
in the upper dermis, enhancing the overall efficacy of the peeling. It boosts collagen and elastin synthesis, 
improving skin architecture, tone and texture for a supple, rejuvenated and glowing appearance.
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Step 3
SOOTHING MASK

Step 4
POST PEELING 
PROTECTIVE GEL

Step 5
POST PEELING 
COVER CREAM

[250 ml] [150 ml] [20 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

Absorve o excesso de óleo, 
contrai os poros e acalma a pele.

Protege a pele da poluição, sujeira 
e radicais livres.

Suaviza a pele, melhora o 
processo natural de correção 
enquanto bloqueia os raios 
nocivos do sol para proteção pós-
tratamento.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Após retirar o Sea Herbal Deep 
Peel e secar o rosto, aplique uma 
camada uniforme de Máscara 
Suavizante na pele e deixe secar 
por 10 minutos. Depois de seco, 
aplique uma compressa úmida por 
1 minuto para amolecer a máscara. 
Remova-o enxugando com a 
compressa.
Siga com o Gel Protetor Pós 
Peeling.

Aplique uma pequena quantidade 
de Gel Protetor Pós-Peeling 
na pele seca com movimentos 
suaves. Não enxágue e não deixe 
secar. 
Nota: A pele ficará muito macia e 
sensível após o peeling, por isso 
seja delicado com a aplicação 
deste produto. Este produto pode 
queimar por 2 a 3 minutos. Continue 
imediatamente para a etapa 
5:PostPeeling Cover Cream.

Aplique uma camada fina e 
uniforme de Pós-Peeling Cover 
Cream em todo o rosto com uma 
esponja de maquiagem úmida.



DRY OUT CALM & HYDRATE PEEL & RENEW

[15 ml] [15 ml] [15 ml]

FUNÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO

A fórmula não bloqueadora Dry 
Out fortalece a ação peeling 
e reduz a irritação. Com uma 
combinação de ácido kójico, 
arbutina e vitamina A, o Dry Out 
ilumina a hiperpigmentação e 
acelera a renovação celular para 
um brilho saudável e jovem.

Calm and Hydrate infunde ácido hialurônico 
na pele, retendo a umidade e mantendo 
os níveis de hidratação ideais. Previne a 
perda de água transepidérmica (TEWL). e 
imita o fator de hidratação natural da pele 
(NMF). Apresentando uma combinação 
inovadora de ingredientes botânicos e 
calmantes, como arnica, alcaçuz, camomila 
e alantoína, acalma e hidrata fornecendo 
minerais e nutrientes para aumentar a 
flexibilidade, suavidade e saúde geral.

Rico em antioxidantes que combatem 
os radicais livres e rejuvenescedores 
da pele, Peel&Renew utiliza os mais 
avançados ingredientes antiidade e 
correção de foto-danos disponíveis 
para reparar, refinar e reenergizar a 
pele. A inovadora mistura de tretinoína, 
coenzima
O Q-10 e as vitaminas A e E combatem 
os poluentes ambientais, enquanto 
o ácido lipóico e o óleo de soja 
revitalizam a pele.

MODO DE USO MODO DE USO MODO DE USO

Use por dois dias imediatamente 
após o peeling no salão.
Aplique uma camada fina na área 
descascada a cada 2-3 horas. Deixe 
secar. Não enxágue. 
Nota: Recomenda-se interromper o uso 
deste produto assim que iniciar o processo 
de peeling e consultar um especialista 
em cuidados com a pele antes de usar 
os próximos produtos (2 + 3).

Aplique algumas gotas na pele 
limpa 4-6 vezes ao dia e siga com 
a Etapa 3: Peel&Renew a partir do 
terceiro dia. Para ser usado depois 
que a pele começar a descascar 
e usar a Etapa 1: a secagem for 
interrompida. Este produto deve 
ser usado simultaneamente com 
Peel&Renew.

Aplicar algumas gotas 4-6 vezes 
ao dia, imediatamente a seguir 
a Calm and Hydrate, a partir do 
quarto dia.

VISÃO GERAL DO CUIDADO DOMÉSTICO

SEA HERBAL DEEP PEEL KIT

Os produtos de higiene pós-peeling recém-lançados e cuidadosamente elaborados são parte integrante 
e desempenham um papel crucial na conclusão do tratamento. Os produtos de cuidados domésticos 
ROSEDEMER atualizados ajudam a pele a passar pelo processo de peeling da maneira mais eficiente e segura, 
reduzindo significativamente o tempo de recuperação devido aos ativos calmantes. Fissuras descontroladas, 
frequentemente associadas a descamação facial, inflamação e hiperpigmentação pós-inflamatória, são 
evitadas e os clientes podem retornar à sua rotina diária após um tempo mínimo de inatividade.
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CLEAN & GENTLE PEELING SOAP

[75 ml] [30 gr]

FUNÇÕES FUNÇÕES

Projetado para remover 
completamente as camadas 
epidérmicas opacas e 
danificadas, Clean & Gentle é 
uma fórmula de limpeza suave 
que dá um polimento leve na 
pele descascada. Um elemento 
essencial do tratamento Rose de 
Mer, Clean & Gentle equilibra o 
pH para uma regeneração celular 
pós-peeling ideal, deixando uma 
tez lisa, radiante e saudável. 

O Peeling Soap usa agentes esfoliantes naturais, incluindo milhões de silicatos 
de coral em miniatura, para iluminar e renovar a pele. Os silicatos penetram 
nas células para fornecer minerais e nutrientes, que fazem com que as células 
epidérmicas se separem da camada dérmica inferior. Esta fórmula inovadora 
abre comedões, equilibra a secreção de sebo e remove as células mortas para 
tratar a acne, hiperpigmentação e envelhecimento da pele. O sabonete peeling 
pode ser usado para ajudar a avaliar a sensibilidade e receptividade da pele 
antes do tratamento com Rose de Mer.

MODO DE USO MODO DE USO

Umedeça o rosto com água 
morna. Aplique Clean & Gentle no 
rosto e pescoço com movimentos 
circulares de massagem.
Enxaguar.

Amoleça o sabão antes de usar, deixando-o em água morna por vários 
minutos. Passe sabão nas pontas dos dedos e massageie as áreas tratadas 
da pele por 1-2 minutos. Enxaguar bem.
NOTA: Este sabonete só pode ser usado antes de um tratamento de peeling no 
salão, ou pelo menos 10 dias após a conclusão do processo de peeling - incluindo 
a descamação da pele pós-peeling. O uso deste sabonete pode causar pequenas 
sensações de picadas temporárias ou vermelhidão.


