Espinhas e Cravos
Limpeza de Pele e Argiloterapia

Limpeza de pele
A limpeza de pele é o método mais conhecido e eficaz para
combater e eliminar cravos e espinhas, mais deste que seja
realizada por um profissional capacitado e eu siga corretamente
todos os processos que devem ser realizados, então suspeitem
logo, se a profissional falar que a limpeza não leva nem uma hora,
pois uma limpeza bem feita, dura em torno de uma hora e meia, a
não ser que a pessoa tenha quase nada para ser removido. Ela
ainda serve para recuperar o brilho e a viscosidade da pele.
Benefícios:
 Remoção e prevenção de cravos e espinhas;
 Controle da oleosidade;
 Fechar poros dilatados;
 Brilho e maciez a pele.
O método mais eficaz de limpeza de pele é por sucção, e já
possuímos esse método. O tratamento é realizado para purificar,
limpar e desobstruir a pele profundamente, deixando-a livre de
impurezas. Também atua controlando o excesso de oleosidade e
oxidação, tornando a pele mais lisa e, às vezes, até mais clara.
O intervalo de uma limpeza de pele para outra vai depender do
tipo de pele e da quantidade de cravos e espinhas na pele,
variando com frequência de um mês a três ou até mais. Mais na
primeira limpeza já é possível ter um resultado muito satisfatório
e gratificante.

Argiloterapia
A Argiloterapia consiste num tratamento estético que utiliza
produtos à base de argila para cuidar da pele e dos cabelos,
existindo por isso 2 tipos de Argiloterapia, a que é realizada no
rosto e corpo ou a que é realizada no cabelo. A Argiloterapia no
rosto e corpo desinflama e desintoxica a pele, enquanto a
Argiloterapia no cabelo remove as impurezas dos fios, deixando o
cabelo macio, brilhoso e saudável.
As máscaras com argila são consideradas as mais antigas
preparações para fins cosméticos, sendo por isso usadas há muitas
gerações no tratamento da beleza. As argilas têm uma forte
capacidade de absorver e remover toxinas, metais pesados e
impurezas, ao mesmo tempo que transferem para a pele diversos
minerais e nutrientes benéficos.
Benefícios e indicações:
 Desinflamação da celulite;
 Queda e oleosidade capilar;
 Melhorar a circulação sanguínea;
 Cicatrização e controle de cravos, espinhas e poros abertos;
 Eliminação da oleosidade;
 Tratamento de pele seca, ou de outros problemas de pele
como psoríase;
 Ideal para acabar com o cansaço, relaxar ou tratar a dor nas
costas.
Geralmente, estes tratamento deve ser feitos 1 vez por semana e a
argila deve atuar sobre a pele durante 20 minutos.

