
 

 

PROTOCOLO CLÍNICO DO ÓLEO FREQUÊNCIA® 

 
ORIENTAÇÕES INICIAIS: 
 

O Óleo Frequência da marca RMC Gel Clínico® tem composição exclusiva de 
óleos de semente de uva e de amêndoas doces, enriquecido com vitamina E que 
confere à pele emoliência, hidratação e nutrição. É ideal para utilização em 
equipamentos de radiofrequência, quando o fabricante indicar o óleo vegetal como meio 
de deslizamento. Pode ser utilizado em tratamentos corporais e faciais. 

Primeiramente, é importante se atentar ao frasco do produto, o qual permite uma 
maior praticidade ao tratamento. É simples para abrir a tampa e retirar o produto, além 
da facilidade de aplicá-lo na pele e sem desperdício do produto. 

 

PRÁTICA CLÍNICA: 

Como utilizar corretamente o Óleo Frequência® na prática clínica?  

 

Passo a passo da aplicação: 

1) Primeiramente, para a aplicação com a radiofrequência é importante a limpeza 
do local utilizando o produto Higienizze da marca Essencial Cosméticos®. O 
Higienizze é um produto higienizante que contem Clorexidina Alcóolica a 0,3%, 
sendo livre de parabenos e óleo mineral.  
 

2) Após a limpeza da pele, realize a aplicação da radiofrequência na região 
abdominal. Para isso, aplique uma quantidade de óleo que seja suficiente para 
a tratamento e utilize o próprio aplicador para auxiliar na distribuição uniforme do 
óleo sobre a pele. Nota: Não é necessário utilizar uma quantidade muito 
grande de produto. 
 

3) Agora inicie a aplicação, acionando o botão START no seu equipamento. Realize 
movimentos circulares com o aplicador, de acordo com a orientação do 
fabricante do equipamento. 
 
Nota: Lembre-se que, a indicação do óleo vegetal não é para o uso com 
qualquer equipamento de radiofrequência. Este produto é indicado para os 
equipamentos de radiofrequência com altas frequências que emitem 
campos eletromagnéticos na ponta do aplicador. Por isso, é importante 
saber qual o meio de deslizamento que o fabricante da radiofrequência 
indica para ser utilizado com o equipamento. Muitos equipamentos são 
utilizados com gel neutro ou glicerina. Certifique-se antes de utilizar o 
produto. 
 



 

 

4) Quando finalizada a aplicação do equipamento, remova os resíduos do óleo da 
pele utilizando um papel toalha.  
 

5) Para intensificar a limpeza do local, utilize um algodão umedecido com o produto 
Higienizze da marca Essencial Cosméticos® para remover da pele os resíduos 
do óleo.  
 

6) No caso de aplicação facial, para facilitar a colocação do óleo na pele, despeje 
a quantidade de óleo necessária em uma cubeta, em seguida, aplique o óleo na 
face com o auxílio de uma gaze. 
 

7) Após finalizada a aplicação da radiofrequência facial, remova os resíduos do 
óleo utilizando um algodão umedecido com o produto Higienizze da marca 
Essencial Cosméticos®. 

 

 


