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Promove a estimulação da lipólise e inibição da lipogênese;
Melhora a circulaçãosanguínea;
Melhora o tônus da pele;
Nutre e hidrata a pele;
Ação antioxidante edesintoxicante;
Auxilia na eliminação de toxinas;
Reduz edemas;
Reduz medidas.

1.

2.
3.

4.

Indicado para promover vasodilatação estimulando a circulação sanguínea
e reduzindo os edemas (inchaços) causados pela retenção de líquidos.
Auxilia na redução de medidas e celulite, melhorando a aparência da pele
e o contorno corporal.

Melhora da circulação sanguínea;
Redução de edemas (inchaços);
Auxílio na redução de medidas;
Melhora na aparência da pele;
Melhora no contorno corporal.
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Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;
Creme de Massagem Pimenta Negra;
Serum Termo Ativo Pimenta Negra com Nanoativos ou Gel Termo Ativo Pimenta Negra.

Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas: Combina cristais de quartzo com as argilas verde e rosa, que juntos promovem a
remoção das células mortas, preparando a pele para os tratamentos estéticos. Os cristais de quartzo são partículas naturais biodegradáveis que atuam na esfoliação sem agredir a pele;

Gel Termo Ativo Pimenta Negra: Gel de rápida absorção promove aquecimento local – que ativa a circulação O efeito termogênico
provoca o aumento do metabolismo local que auxilia na queima de gordura, redução de medidas e melhora da celulite.

UTILIZANDO O CREME DE MASSAGEM PIMENTA NEGRA

Finalizar aplicando nas regiões trabalhadas o Serum Termo Ativo Pimenta Negra com Nanoativos
ou Gel Termo Ativo Pimenta Negra até total absorção.
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Automassagem Pré e Pós
Atividade Física

Pré-Atividade Física
Aquece a musculatura, promove vasodilatação,
hiperemia, estimulação e ativação muscular.

Pós-Atividade Física
Promove uma desintoxicação nos músculos,
melhorando a circulação venosa e linfática, para acelerar a regeneração
muscular. Equilibra e hidrata a pele após o exercício. Repõe os
oligoelementos e promove efeito segunda pele.

Pré

Pós
Equilibra e hidrata a pele após o exercício.
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Automassagem
Pré e Pós

Atividade Física
roteiro de tratamento

PREPARO DO AMBIENTE
Local agradável para aplicação dos produtos e automassagem.
DURAÇÃO
Para obter o aquecimento no pré-treino, aplicar o produto até a total
absorção, fazendo automassagem. Trabalham-se os grupos musculares
mais exercitados.
Logo após a atividade física aplicar o creme ou óleo ROUS Arnica Sports com
automassagem na musculatura trabalhada até a total absorção.
Após o banho aplicar o pós-treino em todo corpo até absorção total.
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS
ROUS Arnica Sports HOT Serum Pré-Treino;
ROUS Arnica Sports Creme ou ROUS Arnica Sports Óleo;
ROUS Arnica Sports FRESH Gel Pós-Treino.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:
ROUS Arnica Sports HOT Serum Pré-Treino: Produto termo ativo (que produz aquecimento) para preparação muscular com a finalidade de
evitar lesões que possam surgir no início do treino pela falta de aquecimento adequado. Os minerais presentes na argila branca, protegem e
mantém o equilíbrio da pele. A cânfora e o salicilato de metila promovem aquecimento no local aplicado. Já a Arnica Montana é um excelente
anti-infla- matório natural.
ROUS Arnica Sports Creme ou Óleo: Combina os extratos de Arnica e Bétula com Salicilato de Metila que contém propriedades
antinflamatórias e analgésicas, ativa a circulação, além de prevenir e aliviar desconfortos musculares e contusões.
ROUS Arnica Sports FRESH Gel Pós-Treino: Auxilia no processo de retorno da pele ao seu estado de equilíbrio, através da ação da argila
branca combinada com o ativo Pronalen Sport, que repõem na pele os minerais necessários para o restabelecimento de suas funções
promovendo hidratação e refrescância na pele até completa absorção.

roteiro de aplicação
passo a
passo

Pré-treino:
1.Aplicar ROUS Arnica Sports HOT Serum Pré Treino nas regiões da musculatura que serão trabalhadas 10 a 15 minutos
antes da atividade física.
2.Massageie deslizando as mãos de baixo pra cima. Faça movimentos de pinçamento em toda região. Pince a pele com a
ponta dos dedos, estique ao máximo sua elasticidade e solte. Repetir os movimentos de 8 a 10 vezes.
Obs: fazer a massagem com movimentos rápidos até completa absorção do produto, para promover aquecimento da
musculatura.
Pós-treino:
3.Utilizar o creme ou o óleo de massagem R O U S Arnica Sports após a prática esportiva com automassagem nos
grupos musculares mais exercitados, por ex: pernas na corrida, braços no vôlei. Repetir os movimentos de 8 a 10
vezes.
4.Massageie deslizando as mãos de baixo pra cima. Com as duas mãos, juntas ou intercalando-as, faça movimentos de
baixo para cima pressionando as regiões. Faça o mesmo movimento anterior, mas agora com os punhos fechados.

5. Finalize utilizando ROUS Arnica Sports FRESH gel Pós Treino em todo corpo após o banho depois da atividade física.

* Caso haja algum trauma, pancada, torsão ou desconforto muscular durante o treino,
utilize o ROUS Arnica Sports Ice no momento da lesão para um alívio imediato.

Rua Comendador Tavares, 143 |Porto Alegre |RS
CEP 90230-020 |Fone: (51) 2118.7588
www.daguanatural.com.br |sac@daguanatural.com.br
www.facebook.com/DaguaNatural |instagram.com/daguanaturalcosmeticos
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Óleo Aruk Semente de Café Verde

Óleo Aruk Semente de Café Verde - É rico em antioxidantes auxiliando na prevenção do envelhecimento da pele, ricos em ácidos graxos
insaturados, que promovem hidratação.

8

9
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1.
2.
3.
4.
5.
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Auxilia no metabolismo e perda calórica;
Melhora a circulação sanguínea e linfática;
Atua no rejuvenescimento e tonificação.
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Dourada

Argila Dourada - Com ação rejuvenescedora, detox, tonificante.

1.

2.

Dourada com água mineral

3.
4.
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Tratamento indicado para modelagem do corpo, favorecimento da reogranização dos
tecidos, das trocas metabólicas e revitalização da pele visando uma intensa redução
de medidas com melhora no aspecto da celulite.
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1.
2.
3.
4.
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Madero HOT Detox
com Pimenta Negra

Técnica de massagem, com o objetivo de estimular as reações fisiológicas do
organismo, auxiliando no remodelamento corporal, redução de medidas,
melhora do aspecto da celulite, relaxamento, além de ser excelente para
promover lifting corporal.

Maior aporte sanguíneo;
Oxigenação celular e tecidual;
Melhora no aspecto da celulite;
Redução de edemas;
Auxilia na desintoxicação do organismo.
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Madero HOT Detox
com Pimenta Negra
CONTRA INDICAÇÕES
Peles lesionadas
Sobre hematomas ou vasos de grande calibre
Diabetes descompensados
Gestantes
Neoplasia
Importante na execução da técnica é o cuidado com estruturas ósseas,
para que não seja causada dor desnecessária ao cliente.

Utilização dos acessórios da maderoterapia: Cogumelo ou
Champignon, rolo estriado, rolo cubo, pantala /espatula /
manejos e copa sueca.
Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;
Fluido Pimenta Negra;
Acqua by D’agua Água Termal Remineralizante;
Argila Verde ou Preta (opcional);
Creme de Massagem Pimenta Negra.

Creme Esfoliante Apricot Cristais de Quartzo e Argilas– Contém semente e óleo de apricot. Os esfoliantes preparam a pele antes dos
tratamentos estéticos, removendo as células mortas e estimulando a renovação celular;
Fluido Pimenta Negra - Termo ativador natural, auxilia na ativação do sistema linfático, promovendo aumento da circulação e do
metabolismo;
Acqua by D’agua Água Termal Remineralizante - É rica em oligoelementos essenciais para a manutenção da proteção, do pH e
hidratação da pele;
Argila Verde - Com ação desintoxicante, estimulante e tonificante;
Argila Preta - Com ação anti-inflamatória, redutora e desintoxicante;
Creme de Massagem Pimenta Negra - Termo ativador natural, auxilia na ativação do sistema linfático, promovendo aumento da
circulação e do metabolismo.

1. Aplicar Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;
2. Aplicar Fluido Pimenta Negra com manobras de deslizamento e pinçamento até completa absorção;
3. Borrifar a Água Termal Remineralizante na região onde a máscara de argila será aplicada;
4. Preparar uma mistura homogênea de verde com água mineral (pode diluir em chá verde ou chá de cavalinha), deixar agir por 30 min;
5.Utilizar Creme de Massagem Pimenta Negra utilizando maderoterapia com os acessórios: cogumelo, rolo estriado, copa sueca e
pantala**. Finalizar com rolo cubo para promover relaxamento.
**Manobras com maderoterapia: Iniciar a massagem com Cogumelo em movimentos de vai e vem sempre no sentido do músculo da
região trabalhada e movimentos circulares nas regiões de abdômen, coxas e glúteos;
Com o rolo estriado faça movimentos de vai e vem e movimentos de fricção sobre a gordura localizada até promover hiperemia nas
mesmas regiões;
Com a copa sueca (acoplada para promoção de vácuo, faça uma leve rotação para a saída de ar) inicie com movimentos de vai e vem e
depois semicírculos sem a perda do vácuo;
Utilize as pantalas com movimentos lentos e suaves do sentido distal para proximal ao gânglio da região tratada, faça movimentos de
bombeamento na região inguinal com o acessório ou manualmente. Faça movimentos de fricção, amassamento e deslizamento com o
acessório.
Finalizar com o rolo cubo, na região de costas com movimentos de vai e vem lateral (balançando a peça).
Importante: Para aplicação correta da técnica sempre respeitar a fisiologia e a sensibilidade do cliente.
Acessórios utilizados: Cogumelo ou Champignon, rolo estriado, rolo cubo, pantala / espatula / manejos e copa sueca.
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Massagem Esportiva

Melhora a circulaçãosanguínea;
Promove a estimulação do sistema nervoso de forma gradual;
Prepara o organismo para uma atividade física mais intensa.

18

Massagem
Esportiva

Pré-evento
roteiro de tratamento

PREPARO DO AMBIENTE
Luz baixa, aromatizador de ambiente com perfume suave.
O cliente deve ficar confortável e relaxado.
DURAÇÃO
Duração média de 5 a 7 minutos nas pessoas com plena atividade,
trabalham-se os grupos musculares mais exercitados.
Duração média de 10 a 15 minutos nas pessoas com maior intervalo
de atividades, como manutenção de grupos musculares na preparação
para próximas atividades.
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS
ROUS Arnica Sports Serum Hot Pré-treino
ROUS Arnica Sports Creme ou Arnica Sports Óleo.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:
Rous Arnica Sports Hot Serum Pré-Treino Desenvolvido para preparar e aquecer a musculatura antes da
atividade física. Com efeito termoativo, previne lesões musculares ocorridas pela falta de aquecimento.
Composto por cânfora, arnica montana, salicilato de metila e argila branca, além de um termoativador
melhora a oxigenação do tecido e tonifica a musculatura;
ROUS Arnica Sports Creme – Combina os extratos de Arnica e Bétula com Salicilato de Metila que contém
propriedades antinflamatórias e analgésicas, ativa a circulação, além de prevenir e aliviar dores musculares e
contusões.
ROUS Arnica Sports Óleo – Combina os extratos de Arnica e Bétula com o Salicilato de Metila que associados a massagem,
auxilia no alívio de tensões provocadas pela fadiga muscular, pancadas e torções. É altamente emoliente e promove
sensação de alívio nas áreas aplicadas.

roteiro de aplicação
Passo a
passo

1.Utilizando o creme ou o óleo, iniciar com movimentos de deslizamento superficial
alternando para deslizamento profundo;
2. Executar movimentos de amassamento;
3. Executar manobras de fricção;

4. Executar manobras de fricção com o punho fechado;
5. Executar manobras de pinçamento;
6. Executar movimentos de tapotagem;
7. Finalizar com sacudidas nos músculos trabalhados.

* Caso haja algum trauma, pancada, torsão ou desconforto muscular durante o treino,
utilize o ROUS Arnica Sports Ice no momento da lesão para um alívio imediato.

Rua Comendador Tavares, 143 |Porto Alegre |RS
CEP 90230-020 |Fone: (51) 2118.7588
www.daguanatural.com.br |sac@daguanatural.com.br
www.facebook.com/DaguaNatural |instagram.com/daguanaturalcosmeticos
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Massagem Esportiva

Promove sensação de relaxamento e bem estar;
Proporciona desintoxicação muscular;
Melhora a circulação venosa e linfática.
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Massagem
Esportiva

Pós-evento
roteiro de tratamento

PREPARO DO AMBIENTE
Luz baixa, aromatizador de ambiente com perfume suave.
O cliente deve ficar confortável e relaxado.

DURAÇÃO
Duração média de 30 a 50 minutos - Pode ser aplicada no corpo todo,
enfatizando os grupos musculares mais exercitados.
Pode ser aplicada imediatamente após o exercício.
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS
ROUS Arnica Sports Creme ou Arnica Sports Óleo;
ROUS Arnica Sports Spray.

SOBRE OS EFEITOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS NO TRATAMENTO:
ROUS Arnica Sports Creme – Combina os extratos de Arnica e Bétula com Salicilato de Metila que contém
propriedades antinflamatórias e analgésicas, ativa a circulação, além de prevenir e aliviar dores musculares e
contusões.
ROUS Arnica Sports Spray – Combina os extratos de Arnica e Bétula com Salicilato de Metila e Mentol promovendo alívio
das tensões associadas à fadiga muscular, pancadas e torções, promovendo sensação de frescor e alívio nas áreas aplicadas.
ROUS Arnica Sports Óleo – Combina os extratos de Arnica e Bétula com o Salicilato de Metila que associados a massagem,
auxilia no alívio de tensões provocadas pela fadiga muscular, pancadas e torções. É altamente emoliente e promove sensação
de alívio nas áreas aplicadas.

roteiro de aplicação
passo a
passo

1.Com o Arnica Sports Creme ou Arnica Sports Óleo, iniciar com movimentos de deslizamento
superficial alternando para deslizamento profundo;
2. Executar manobras de bracelete e torção;
3. Executar movimentos de amassamento;
4. Executar manobras de Fricção;
5. Executar pressão com a mão;
6. Executar pressão com o punho cerrado;
7. Executar movimentos de rolo com dorso dos dedos;

8.

Finalizar com aplicação de Rrous Arnica Sports Spray
na região muscular dolorida.

* Caso haja algum trauma, pancada, torsão ou desconforto muscular durante o treino,
utilize o ROUS Arnica Sports Ice no momento da lesão para um alívio imediato.
Rua Comendador Tavares, 143 |Porto Alegre |RS
CEP 90230-020 |Fone: (51) 2118.7588
www.daguanatural.com.br |sac@daguanatural.com.br
www.facebook.com/DaguaNatural |instagram.com/daguanaturalcosmeticos
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Promove r
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Esfoliante Apricot Média e Forte Abrasão

Esfoliante Apricot Média e Forte Abrasão - Contém semente e óleo de Apricot. Os esfoliantes preparam a pele antes dos tratamentos
estéticos removendo as células mortas e estimulando a renovação celular;

1.

Apricot

2.
3.
4.
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O óleo de pimenta negra, ativo já consagrado, associado ao blend de extratos
de pimenta branca, rosa e vermelha, promovem efeito termogênico, com
aquecimento local, aumentando o metabolismo e tratando de dentro pra fora
a celulite e gordura localizada.

Melhora o aspecto da celulite;
Provoca aumento da lipólise;
Harmoniza o contorno corporal;
Promove renovação celular;
Reduz medidas.
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1.
2.
3.
4.
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Tratamento para auxiliar na redução de medidas e celulite. Associa
os benefícios da massagem com a utilização dos oligoelementos da
argila, ação desintoxicante e lipolítica do citrus aurantium e ação
estimulante e antiinflamatória da arnica montana.
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Verde ou Preta

/Preta

1.

2.

3.
4.
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Oligodetox HOT
Tratamento para Redução de Medidas e Celulite

Tratamento que promove vasodilatação, aumento da circulação e do metabolismo associando
os oligoelementos presentes nas argilas e a termoterapia para auxiliar na eliminação de toxinas,
reduzir edemas e tonificar a pele. Com uma combinação de tratamentos que irão proporcionar
uma desintoxicação, melhora no contorno corporal e na textura da pele reduzindo medidas e o
efeito casca de laranja.

Promove vasodilatação
Melhora o tônus
Harmoniza o contorno corporal
Propicia desintoxicação
Melhora o aspecto da celulite
Diminui medidas
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Oligodetox HOT - Tratamento para
Redução de Medidas
e Celulite

Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;

Fluido Pimenta Negra;
Argila Verde ou Preta;
Creme de Massagem Redumodel com Oligovita;

Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas - Combina cristais de quartzo com as argilas verde e rosa, que juntos promovem a
remoção das células mortas. Os cristais de quartzo são partículas naturais biodegradáveis que atuam na esfoliação sem agredir a pele;
Fluido Pimenta Negra - Termo ativador natural, auxilia na ativação do sistema linfático, promovendo aumento da circulação e do
metabolismo;
Argila Verde - Com ação desintoxicante, estimulante e tonificante;

Argila Preta – Com ação estimulante, redutora e rejuvenescedora
Creme de Massagem Redumodel com Oligovita - Composto de Laranja Amarga, Chá Vermelho, L-Carnitina, Menta, Extrato de Maca,
L-Arginina e Gengibre, seus ativos promovem hidratação, melhora a elasticidade e tônus da pele, favorece a oxigenação dos tecidos e
auxilia no processo de lipólise;

1.Preparar a pele, aplicando com o Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas com movimentos
circulares em toda a região a ser trabalhada. Após o uso, retirar os resíduos com toalha ou lenço umedecido.

2.Preparar uma máscara com Argila Verde (2 medidas), sal do himalaia (1 medida) diluídos na água mineral e
acrescentar Fluido Pimenta Negra (borrifar 6 vezes na máscara de argila) nas regiões a serem tratadas, ocluir
com filme osmótico, e lençol térmico (mayler) deixar agir por 15 minutos e retirar;

3.Finalizar com manobras de massagem modeladora utilizando o Creme de Massagem Redumodel com
Oligovita.
Home Care: Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas (1x por semana)
Serum ou Gel Termo Ativo de Pimenta Negra.
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Tratamento para Celulite, Redução e Flacidez

Melhora o contorno corporal;
Promove aumento da circulação sanguínea;
Reduz edemas;
Melhora o tônus e a elasticidade da pele.
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:
Tratamento para Celulite, Redução e Flacidez

1.
2.
3.
4.
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Redux Crio

Melhora a circulaçãosanguínea;
Auxilia na eliminação de toxinas;
Melhora o tônus da pele.
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Redux Crio

Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos

Creme de Massagem Cafeína 7 Ativos – Composto pelos seguintes ativos: Cafeína, Guaraná, Centella Asiática, Hera, Cavalinha,
Castanha da Índia e Arnica. Com propriedades descongestionantes e revitalizantes, promove aumento de circulação sanguínea e
estimula a lipólise (quebra de gordura), além de melhorar a textura e a firmeza da pele;

1.

2.

3.
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Spa Mãos e Pés

O SPA Mãos e Pés promove melhora na textura da pele, hidrata, amacia e age na
prevenção do ressecamento e de fissuras.

Renovação celular;
Hidratação e maciez;
Prevenção de calosidades e ressecamento dos pés;
Promove relaxamento e sensação de bem estar.
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Spa Mãos e Pés

Creme Esfoliante Mãos e Pés;
Parafina Mãos ePés;
Creme Hidratante Mãos e Pés.

Creme Esfoliante Mãos e Pés - Remove as impurezas da superfície da pele, suavizando calosidades e asperezas.
Parafina Mãos e Pés - Promove hidratação na pele das mãos e pés, com um toque suave e delicado.
Atua também como emoliente para as cutículas e finalizador nutritivo para a pele.
Creme Hidratante Mãos e Pés - Forma uma película protetora altamente hidratante, impedindo a perda de água pela pele.
Ideal para prevenir rachaduras nos pés.

Esfoliar os pés aplicando o Creme Esfoliante Mãos e Pés até a metade da perna.
Aplicar uma camada espessa da Parafina Protetora Mãos e Pés nos pés e envolver com luva descartável e luva térmica,
deixar agir por 20 minutos. Retirar com papel toalha todo o resíduo.
Utilizar o Creme Hidratante Mãos e Pés. Realizar a massagem com deslizamento, do pé até a metade da perna,
com as duas mãos; deslizamento forte na sola e nos dedos do pé, segurando-os entre o polegar e o indicador;
fricções circulares no peito do pé com polegar; fricções circulares em volta do tornozelo, com o dedo do meio
e o anelar; amassamento dos lados internos e externos do pé e do calcanhar, entre o polegar e os quatro dedos;
soltando a articulação do tornozelo, fazendo rotação no pé com a mão; deslizamento do pé até a metade da perna.
Caso a cliente queira, pode-se fazer a cutícula e pintar as unhas.
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SPA Vinhoterapia
Corpo e Rosto

Promover hidratação, clareamento e renovação da pele utilizando
todos os benefícios do vinho e sua poderosa ação antioxidante

Nutrição;
Ação contra os radicais livres;
Renovação da pele;
Relaxamento;
Clareamento.
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SPA Vinhoterapia
Corpo e Rosto

Shower Gel Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;
Acqua by D’agua Água Termal Remineralizante;
Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;
Argila Branca ou Argila Rosa;
Creme de Massagem Neutro.
Outros:
Vinho tinto cabernet sauvignon, água termal ou tônico
sem álcool e creme hidratante facial ou filtro solar,

Acqua by D’agua Água Termal Remineralizante - Reequilibra, hidrata, acalma e refresca a pele é rica em oligoelementos essenciais para
manutenção da proteção , do pH e hidratação da pele.
Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas / Shower Gel Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas - Combina cristais de quartzo com as
argilas verde e rosa, que juntos promovem a remoção das células mortas. Os cristais de quartzo são partículas naturais biodegradáveis que
atuam na esfoliação sem agredir a pele;
Creme de Massagem Neutro - Oferece um excelente deslizamento e maciez à pele. Não possui ativos e nem fragrância.
Argila Branca - Possui ação descongestionante e suavizante. Auxilia no clareamento e na redução de linhas de expressão
Argila Rosa - Possui ação antioxidante, hidratante e efeito tensor. Auxilia no tratamento de flacidez.

Rosto:
1. Realizar a higienização e esfoliação com o Shower Gel Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas;
2. Aplicar Acqua by D’agua Água Termal Remineralizante;
3. Fazer uma mistura de Argila Branca ou Rosa com vinho tinto cabernet sauvignon e Creme Neutro (1:1:2);
4. Deixar agir por 15min e retirar;
5. Aguardar 10 minutos e utilizar creme hidratante e/ou filtro solar.
Corpo:
1. Preparar a pele com esfoliação utilizando o Creme Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas em movimentos circulares;
2. Retirar o produto com toalha seca;
3.Fazer uma mistura de Argila Branca ou Rosa (6 colheres) com vinho tinto cabernet sauvignon (4 colheres) e Creme
Neutro (2 colheres), envolto em papel osmótico e mayler, deixar agir 30 minutos e retirar. Essa medida é para todo
corpo;
4.Efetuar manobras de massagem relaxante com Creme Neutro e vinho cabernet sauvignon (proporção 4:2) ou outro
creme de massagem D’agua Natural Cosméticos.
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Ventosaterapia aplicada
na Massagem Esportiva

A ventosaterapia promove uma desintoxicação nos músculos, melhorando
a circulação venosa e linfática. Elimina contraturas musculares e pontos
gatilho, acelerando a regeneração muscular do atleta.

Promove uma desintoxicação nos músculos;
Melhora a circulação venosa e linfática;
Elimina contraturas musculares e pontos gatilho;
Aumenta a produção de líquido sinovial dentro das articulações;
Acelera a regeneração muscular do atleta.
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Ventosaterapia aplicada
na Massagem Esportiva
Utilização de ventosas. Pode ser aplicada imediatamente após o exercício.
DURAÇÃO
Duração média de 40 a 50 minutos - Pode ser aplicada no corpo todo,
enfatizando os grupos musculares mais exercitados.

ROUS Arnica Sports Creme;
ROUS Arnica Sports Óleo.

ROUS Arnica Sports Creme – Combina os extratos de Arnica e Bétula com Salicilato de Metila que contém propriedades
antinflamatórias e analgésicas, ativa a circulação, além de prevenir e aliviar dores musculares e contusões.
ROUS Arnica Sports Óleo – Combina os extratos de Arnica e Bétula com o Salicilato de Metila que associados a massagem, auxilia no
alívio de tensões provocadas pela fadiga muscular, pancadas e torções. É altamente emoliente e promove sensação de alívio nas áreas
aplicadas.

1.Para o tratamento com ventosas deve-se deixar a área a ser tratada descoberta e aplicar o
ROUS Arnica Sports Creme ou ROUS Arnica Sports Óleo para permitir que as ventosas
deslizem pela pele.
2. A seguir deve-se colocar as ventosas na área de tratamento.
3.Aplicar a ventosa na pressão 1 realizando movimento de deslizamento até ativar a circulação
sanguínea.
4.Finalizar com aplicação de Arnica Sports Spray na região muscular dolorida.
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