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Spa de Pés e Mãos 

OBJETIVOS 
Para prevenir e combater a aspereza e ressecamento de pés e 

mãos. 

FREQUÊNCIA 
Uma vez por semana. 

PRINCÍPIOS ATIVOS 

 

 
Loção 

Adstringente de 

Hortelã 

• Extrato de menta: ação antisséptica, refrescante e ligeiramente anestésica. 

Creme Esfoliante 

Corporal Alecrim 

• Alantoína: anti-inflamatória e cicatrizante tópico. 
• Extrato de alecrim: tonificante, antioxidante e dermopurificante. 
• Mentol: refrescante e suavizante 

Creme Azuleno 

Corporal 

• Azuleno: princípio ativo extraído do óleo essencial de camomila, possui ação 
calmante e normalizadora da pele. 

• Alantoína: anti-inflamatória e cicatrizante tópico. 
• Vitamina E: antioxidante, protege a pele contra os radicais livres. 
• Uréia: potente hidratante, mantém a pele hidratada por períodos prolongados. 
• D-Pantenol: normalizador das funções protetoras da pele. 
• Extrato de Aloe Vera: ação emoliente, suavizante, refrescante, além de ser protetora 

e restauradora dos tecidos. 
 
 

Parafina Térmica 

Hidratante 

 
• Óleo de coco: ação suavizante. 
• Extrato de pêssego: ação calmante, proporciona toque seco e aveludado a pele. 
 
 



Spa de Pés e Mãos 

PROCEDIMENTOS 

1 

Loção 

Adstringente 

de Hortelã 

Aplicar na pele com o auxilio de um algodão, promovendo a 
higienização do local a ser tratado.  

2 

Creme 

Esfoliante 

Corporal 

Alecrim 

Esfoliar a pele com movimentos suaves até a total permeação do 
produto. Remover os grânulos com o auxilio de um algodão seco ou 
gaze. 

3 

Creme 

Azuleno 

Corporal 

Aplicar na pele deixando uma camada espessa. 

4 

Parafina 

Térmica 

Hidratante 

Destacar da embalagem a quantidade necessária e derretê-la até que 
se torne totalmente liquida, mantendo a temperatura média de 38°C. 
Para o derretimento pode-se utilizar um Aquecedor Termocera. 
Aplicação: 
• No caso das mãos, aplicar em cada luva descartável a quantidade 

equivalente a 50 ml. Para os pés a quantidade será equivalente a 
100 ml para cada bota descartável; 

• Com as luvas/botas fechadas, espalhe a Parafina Térmica 
Hidratante, a fim de que a mesma se torne um pouco cremosa e 
comece a criar leve aderência; 

• Calçar as luvas/botas descartáveis e sobre estas as luvas/botas 
metalizadas. Deixar agir por 20 minutos; 

• Retirar as luvas/botas metalizadas e massagear suavemente a 
região ainda com as luvas/botas descartáveis, a fim de que a 
Parafina Térmica Hidratante se desprenda da pele. 

• Remover as luvas/botas descartáveis. 
• Finalizar o procedimento com o Creme Azuleno Corporal. 

 



Spa de Pés e Mãos 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Antes de iniciar o tratamento, sempre verifique a integridade da pele. 

Jamais aplique se a pele estiver lesionada. 

Não aplique em pessoas com hipersensibilidade ao calor.   


