
Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

PROGRAMA DE MAPEAMENTO DO CONTORNO FACIAL

FLACIDEZ TISSULAR E MUSCULAR

2x por semana com intervalo de 2 dias entre sessões

Dica: Pode associar a Radiofrequência, Corrente Russa 
e Eletrolift sem agulhas.

Frequência

 Acqua micelar Aminoderme

 Soft Clean

 Revigor Creme Firmador

 Solectiv FPS 50

Home Care

Anotações

1. Preparação Química: Demaquile toda a região com 
algodões umedecidos em Acqua Micelar Aminoderme, 
repasse até que os algodões não apresente mais sujidade. Em 
sequência com movimentos circulares ascendentes aplique 
sobre face, pescoço e colo por até 1 minuto o sabonete de 
limpeza Clean AHA's, deixe permanecer por 2 a 3 minutos e 
retire completamente com algodões umedecidos. 

2. Preparação Física Intensiva: Aplique o Bel Esfoliante 
com movimentos de pressão moderada sobre toda 
região e em seguida, retire completamente com algodões 
umedecidos. Na sequência em uma cubeta mescle uma dose 
do Preparador fase 1 e do Preparador fase 2, misture as fases 
e aplique sobre face, pescoço e colo, exerça movimentos de 
fricção por um minuto, após, deixe permanecer sem mobilizar 
o tecido por 2 minutos e retire com algodões umedecidos. 

3. Positive Strain: Aplique a ArgilaMask Amarela de 
forma ascendente do pescoço até a face até preencher 
todas regiões, em seguida recubra com filme plástico 
tensionando a estrutura submandibular para o lift 
sobre todo o contorno facial, aguarde em repouso 
por 20 minutos e retire com algodões umedecidos.  
Dica: Pode associar as gazes abertas contornando de forma 
tensora ascendente todo desenho submandibular facial.

4. Ativação Lift: Aplique sobre toda região o Oxyage Fluído 
concentrado, aguarde por 10 minutos até que a pele absorva 
totalmente, sem necessidade de retirar.

5. Massagem Up: Em seguida, aplique a RenovA Máscara 
Bouncy Regeneradora e realize a Massagem Up até total 
absorção, deixe permanecer. 

6. Fotofinalização:  Para finalizar, deposite sobre todas regiões 
o Solectiv FPS 50, não retire. 
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PROGRAMA DE MAPEAMENTO DO CONTORNO FACIAL

GORDURA LOCALIZADA

2x por semana com intervalo de 2 dias entre sessões

Dica: Pode associar a Radiofrequência, Corrente Russa 
e Eletrolift sem agulhas.

Frequência

 Acqua micelar Aminoderme

 Soft Clean

 Revigor Creme Firmador

 Solectiv FPS 50

Home Care

Anotações

1. Preparação Química: Demaquile toda a região com 
algodões umedecidos em Acqua Micelar Aminoderme, 
repasse até que os algodões não apresente mais sujidade. Em 
sequência com movimentos circulares ascendentes aplique 
sobre face, pescoço e colo por até 1 minuto o sabonete de 
limpeza Clean AHA's, deixe permanecer por 2 a 3 minutos e 
retire completamente com algodões umedecidos. 

2. Preparação Física Intensiva: Aplique o Bel Esfoliante 
com movimentos de pressão moderada sobre toda 
região e em seguida, retire completamente com algodões 
umedecidos. Na sequência em uma cubeta mescle uma dose 
do Preparador fase 1 e do Preparador fase 2, misture as fases 
e aplique sobre face, pescoço e colo, exerça movimentos de 
fricção por um minuto, após, deixe permanecer sem mobilizar 
o tecido por 2 minutos e retire com algodões umedecidos. 

3. Positive Strain: Aplique a ArgilaMask Amarela de 
forma ascendente do pescoço até a face até preencher 
todas regiões, em seguida recubra com filme plástico 
tensionando a estrutura submandibular para o lift 
sobre todo o contorno facial, aguarde em repouso 
por 20 minutos e retire com algodões umedecidos.  
Dica: Pode associar as gazes abertas contornando de forma 
tensora ascendente todo desenho submandibular facial.

4. Liporedução: Aplique pontualmente sobre a região de 
papada com gordura evidenciada a Monodose SOS Gordura 
Localizada, realize movimentos de tamborilamento, não retire. 
Dica: Pode associar a Microcorrentes para potencializar a ação.

5. Massagem Remodeladora: Siga aplicando pontualmente 
sobre a região de papada com gordura evidenciada o 
SlimR Creme Redutor de Medidas, ative com a Massagem 
Remodeladora e deixe permanecer.

6. Termoselante:  Sele o tratamento com o FrioGel 
pontualmente na região da papada. Retire o excesso.  
Dica: Se a cliente apresentar particularidades em relação ao 
frio não realizar esse passo. 

7. Fotofinalização: Para finalizar, deposite sobre todas regiões 
o Solectiv FPS 50, não retire. 


