
Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

 Usar o Sabonete Softclean – 1x por dia

 Passar o Sérum Regenerador – pela manhã e à noite 

ESTRATÉGIAS BIOESTIMULADORAS PARA LIFT NATURAL 
DOS SEIOS  BY ANDREIA SIQUEIRA 

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. Renovação Celular: Aplique uma pequena quantidade 
do esfoliante físico Peeling de Cristal em toda região a ser 
tratada, em seguida promova fricções por aproximadamente 
3 minutos. Remova com o auxílio de uma gaze seca com 
movimentos de arraste.

Obs.: Substituir pelo gel Bel Esfoliante se a pele estiver 
sensibilizada ou inflamada.

3. Nutrição: Aplique uma fina camada da máscara de 
ArgillaMask Amarela em toda região trabalhada, deixe 
agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova 
completamente com algodão umedecido em água.

Dica: Após aplicação da argila, pode envolver com filme PVC.

4. Estimulação do fibroblasto: Realizar a terapia com o 
aparelho de radiofrequência no modo Flacidez, de acordo com 
os parâmetros do fabricante.

5. Finalização: Aplique 50 gotas do conteúdo da ampola 
SOS Flacidez Corporal e promova massagem até total 
absorção do produto.
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Frequência

         Verificar necessidade de cada cliente. 

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. Renovação Celular 1: Aplique uma pequena quantidade 
do esfoliante físico Peeling de Cristal em toda região a ser 
tratada, em seguida promova fricções por aproximadamente 
3 minutos. Remova com o auxílio de uma gaze seca com 
movimentos de arraste. 

Obs.: Substituir pelo gel Bel Esfoliante se a pele estiver 
sensibilizada ou inflamada.

3. Renovação Celular 2: Em uma cubeta, mescle um pump 
do Preparador Fase 1 Oxyage com um pump do Preparador 
Fase 2 Oxyage. Misture até formar uma mousse homogênea 
e aplique sobre a pele, promovendo movimentos circulares 
por aproximadamente 2 minutos. Deixe agir por mais 3 a 
8 minutos (respeitando a sensibilidade da pele). Remova 
completamente com o auxílio de algodão umedecido em 
água.

4. Nutrição: Aplique uma fina camada da máscara de 
ArgillaMask Amarela em toda região trabalhada, deixe agir por 
aproximadamente 10 a 15 minutos. Remova completamente 
com algodão umedecido em água.

Dica: Após aplicação da argila, pode envolver com filme PVC.

5. Revitalização: Realizar a terapia com o aparelho de 
radiofrequência no modo Revitalização, de acordo com os 
parâmetros do fabricante.

6. Estimulação do fibroblasto: Aplique quantidade 
suficiente do fluido Concentrado Oxyage (5 a 8 gotas) 
na região desejada promovendo dedilhamentos até total 
permeação. Não remova.

7. Selagem: Espalhe sobre a pele uma fina camada da 
Máscara Biorevitalizante Oxyage deixando agir por 
aproximadamente 10 a 15 minutos. Massageie o excedente 
com movimentos de dedilhamentos até total permeação. 
Não é necessário remover. 
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