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2x na semana

Frequência

 Indicar a utilização diária do creme redutor Slim R, pela manhã e noite.

Home Care

Anotações

PLANOS DE REDUÇÃO NUTRI-DETOX
power madero redux

1. Esfoliação física: Aplique uma pequena quantidade 

do gel esfoliante com sementes de araucária Exfogel nas 

regiões a serem tratadas e promova movimentos circulares 

até total secagem do gel. Remova os grânulos com o auxílio 

de uma toalha seca.

2. Argilohiperemia Nutri-Detox: 

Etapa 1: Aplique uma fina camada do gel termogênico 

StimGel e promova tamborilamento e pinçamento até a 

completa permeação do produto.

Etapa 2: Aplique uma fina camada da máscara de Argilla 
Mask Verde Bel Col em toda região e deixe agir por 

aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova completamente 

com algodão ou toalhas de TNT umedecidas em água.

*Dica: Para manter a argila úmida por mais tempo, sem deixa-

la secar, envolva a região com plástico filme PVC. Assim você 

garante a nutrição e hidratação durante a aplicação da argila.

3. Lipo-Power: Aplique até 50 gotas do conteúdo da ampola 

Sos Gordura E Celulite e faça movimentos de pinçamento e 

tamborilamento até total absorção do produto.

4. Maderoterapia Redux: Com o auxílio do creme 

multifuncional de autodeslizamento Multicream e aplique a 

técnica de maderoterapia com auxílio das pantalhas.

5. Selagem Redutora: Aplique uma pequena quantidade 

do creme Slim R e promova massagem até a completa 
absorção do produto.



Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

2x na semana

Frequência

 Indicar a utilização diária do creme redutor Slim R, pela manhã e noite.

Home Care

Anotações

PLANOS DE REDUÇÃO NUTRI-DETOX
power lipo madero redux

1. Esfoliação física: Aplique uma pequena quantidade do gel 

esfoliante com sementes de araucária Exfogel nas regiões a serem 

tratadas e promova movimentos circulares até total secagem do 

gel. Remova os grânulos com o auxílio de uma toalha seca.

2. Argiloterapia NutriDetox: Aplique uma fina camada da 

máscara de Argilla Mask Verde em toda região trabalhada, 

deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 

completamente com algodão umedecido em água.

3.  Lipocavitação:  Com o auxílio de uma espátula, aplique 

o Gel Lipossomado Melangel sobre a região a ser trabalhada 

e realize ultrassom de alta potência de acordo com as 

recomendações do fabricante. Remova o excedente ou 

massagei o excedente de acordo com a necessidade.

4. Potencialização: Borrifar o fluido potencializador corporal 

Ioncorpe sobre a região tratada e promover movimentos de 

tamborilamento e pinçamento até a completa permeação do 

produto. Na presença de equipamento, trabalhar ionização 

(polo positivo) ou microcorrentes por 10 minutos.

5. Lipo-Power: Aplique até 50 gotas do conteúdo da ampola 

Sos Gordura E Celulite e faça movimentos de pinçamento e 

tamborilamento até total absorção do produto.

6. Maderoterapia Redux: Com o auxílio do creme 

multifuncional de autodeslizamento Multicream e aplique a 

técnica de maderoterapia com auxílio das pantalhas.

7. Selagem Redutora: Aplique uma pequena quantidade 

do creme Slim R e promova massagem até a completa 

absorção do produto.
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2x na semana

Frequência

 Indicar a utilização diária do creme redutor Slim R, pela manhã e noite.

Home Care

PLANOS DE REDUÇÃO NUTRI-DETOX
power lipocrio redux

Anotações

1. Esfoliação física: Aplique uma pequena quantidade do gel 

esfoliante com sementes de araucária Exfogel nas regiões a serem 

tratadas e promova movimentos circulares até total secagem do 

gel. Remova os grânulos com o auxílio de uma toalha seca.

2. Argiloterapia Nutri: Aplique uma fina camada da 

máscara de Argilla Mask Amarela em toda região trabalhada, 

deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 

completamente com toalha descartável umedecida em água.

3. Criofrequência:  Com o auxílio de um gel neutro 

aplique o aparelho de Criofrequência de acordo com as 

recomendações do fabricante.

4. Argiloterapia Detox: Aplique uma fina camada da máscara 

de Argilla Mask Verde em toda região trabalhada, deixe agir por 

aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova completamente 

com toalha descartável umedecida em água.

5. Lipo-Power: Aplique 50 gotas do conteúdo da ampola 

Sos Gordura e Celulite e promova massagem até total 

absorção do produto.

6. Maderoterapia Redux: Com o auxílio do creme 

multifuncional de autodeslizamento Multicream e aplique a 

técnica de maderoterapia com auxílio das pantalhas.

7. Crioterapia: Aplique uma fina camada do gel crioterápico 

FrioGel e deixe agir por aproximadamente 10 minutos. 

Remova o excesso, se necessário.

8. Selagem Redutora: Aplique uma pequena quantidade 

do creme Slim R e promova massagem até a completa 

absorção do produto.


