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4 a 8 sessões – 2x na semana 

Frequência

SOS CLAREAMENTO
DARKSPOT BASIC PARA REGIÕES DELICADAS E DE ATRITO 

Anotações1. Higienização: Aplique dois pump’s de Clean AHA's 
Sabonete na região a ser tratada e promova movimentos 

circulares por aproximadamente 1 a 2 minutos. Deixe agir por 

mais 3 minutos e, em seguida, remova completamente com 

algodão umedecido em água.

2. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade de Peeling 
de Cristal em toda região a ser tratada e promova fricção 

mediana por aproximadamente 3 minutos. Remova com o 

auxílio de uma gaze seca.

3. Tratamento: Aplique a quantidade de gotas conteúdo da 

ampola SOS Clareamento Corporal de acordo com a região 

e promova massagem até total absorção do produto.

Virilha: 4 gotas em cada virilha

Axila: 3 gotas em cada axila

Colo: 5 gotas

4. Máscara: Aplique uma fina camada da máscara de Argila 
Branca Bel Col em toda região trabalhada, deixe agir por 

aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova completamente 

com algodão umedecido em água.

 Higienizar com Sabonete Hexyl pelo menos 1x ao dia ;  
 Com a pele limpa aplicar o SOS Clareador Home Care diariamente 

2 vezes ao dia a quantidade de gotas de acordo com a área.

Home Care



Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

4 a 8 sessões – 2x na semana 

Frequência

SOS CLAREAMENTO
DARKSPOT PLUS PARA REGIÕES DELICADAS E DE ATRITO 

Anotações

1. Higienização: Aplique dois pump’s de Clean AHA's 
Sabonete na região a ser tratada e promova movimentos 

circulares por aproximadamente 1 a 2 minutos. Deixe agir por 

mais 3 minutos e, em seguida, remova completamente com 

algodão umedecido em água.

2. Esfoliação: Aplique uma pequena quantidade de Peeling 
de Cristal em toda região a ser tratada e promova fricção 

mediana por aproximadamente 3 minutos. Remova com o 

auxílio de uma gaze seca. 

3. Preparação: Umedeça um algodão seco com Loção 
Tônica Pré Peeling e aplique em toda a região a ser tratada 

com movimentos de arraste. Não é necessário remover.

4. Esfoliação Química: Aplique uma camada do fluido de 

ácido mandélico Belmend (5 a 8 gotas) na região desejada 

e deixe agir por 5 a 10 minutos, respeitando a sensibilidade 

da pele. Remova completamente com algodão umedecido 

em água. 

5. Tratamento: Aplique a quantidade de gotas conteúdo da 

ampola SOS Clareador Corporal de acordo com a região e 

promova massagem até total absorção do produto.

Virilha: 4 gotas em cada virilha

Axila: 3 gotas em cada axila

Colo: 5 gotas

6. Máscara: Misture em uma cubeta 1 porção da máscara de 

Argila Branca Bel Col com 1 porção gel clareador Aquagel, 
em seguida aplique em toda região a ser trabalhada, deixe 

agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 

completamente com algodão umedecido em água.

7. Fotoproteção: Aplique depositando de maneira uniforme 

o Solectiv FPS 30 ou Solectiv FPS 60, de acordo com a 

necessidade da pele.

 Higienizar com Sabonete Hexyl pelo menos 1x ao dia ;  
 Com a pele limpa aplicar o SOS Clareador Home Care 

diariamente 2 vezes ao dia a quantidade de gotas de 
acordo com a área.

Home Care


