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4 a 8 sessões – 2x na semana 

Frequência

SOS GORDURA E CELULITE 
ARGILOTERAPIA PARA O CONTROLE DA HLDG BASIC

Anotações1. Esfoliação: 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. Tratamento:  Aplique 50 gotas do conteúdo da ampola 

SOS Gordura e Celulite e promova massagem até total 

absorção do produto;

3. Massagem:  Aplique quantidade suficiente do creme 

Multicream na região a ser tratada e promova movimentos 

suaves de massagem até completa permeação, ou por 

aproximadamente 10 minutos. Não é necessário remover.  

4. Máscara: Aplique uma fina camada da máscara de Argila 

Verde Bel Col em toda região trabalhada, deixe agir por 

aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova completamente 

com algodão umedecido em água. 

 Higienizar com Softclean ;  
 Aplicar 2x por dia o creme SlimC.

Home Care



Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

4 a 8 sessões – 2x na semana 

Frequência

SOS GORDURA E CELULITE 
ARGILOTERAPIA PARA O CONTROLE DA HLDG PLUS

Anotações

1. Esfoliação: 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. Máscara: Misture em uma cubeta 1 porção da máscara 

de Argila Verde Bel Col com 1 porção do gel hiperemiante 

Stimgel, em seguida aplique em toda região a ser trabalhada, 

deixe agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 

completamente com algodão umedecido em água.

3. Tratamento: Aplique 50 gotas do conteúdo da ampola 

SOS Gordura e Celulite e promova massagem até total 

absorção do produto;

4. Massagem: Aplique quantidade suficiente do 

creme Multicream na região a ser tratada e promova 

movimentos de massagem até completa permeação, ou por 

aproximadamente 10 minutos. Não é necessário remover.

Obs.: Em casos de HLDG/Celulite Edematosa utilize o Linfogel 
para realizar a técnica de Drenagem Linfática em toda região.

5. Massagem Anticelulite: Aplique quantidade suficiente 

do creme anticelulite SlimC na região a ser tratada e finalize 

com movimentos de massagem até a completa permeação. 

Não é necessário remover. 

 Higienizar com Softclean ;  
 Aplicar 2x por dia o creme SlimC.

Home Care


