
Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

• 8 a 10 sessões – 2x por semana

Frequência

TRATAMENTO PARA REDUÇÃO DOS 
SINAIS DO ENVELHECIMENTO: GRAU I

• Home Care - Dia

 Leite de limpeza Hidraclean ou sabonete Softclean

 Bel Esfoliante (1x semana)

 Fluido hidratante Hialuderme

 Fluido de Colágeno Bel Col 3

 Protetor Solar Solectiv FPS 30

Orientação Cosmética

Anotações1. Higienização: Aplique uma pequena quantidade de 
Clean AHA's Sabonete na região a ser tratada e promover 
movimentos circulares por aproximadamente 1 a 2 minutos. 
Remova completamente com algodão umedecido em água. 

2. Tonificação: Umedeça um algodão com a loção tônica 
Hidratonic e deposite sobre toda a face. Não remova.

3. Tratamento: Aplique 10 gotas do fluido de colágeno 
Bel Col 3 sobre a pele promovendo dedilhamentos e 
pinçamentos até completa permeação. Não remova.

4. Máscara: Aplique de maneira uniforme a máscara 
frutoterápica Hidro Fruit. Deixe agir de 15 a 20 minutos e 
remova com algodão umedecido em água. 

5. Finalização: Aplique 5 gotas do fluido de vitamina C Bio 
C e promova massagens até total permeação. Não remova. 

6. Proteção solar: Aplicar o protetor Solectiv FPS 30 em 
toda a região tratada.

• Noite

 Fluido de vitamina C Bio C 



Protocolos Bel Colwww.belcol.com.br

• 8 a 10 sessões – 2x por semana

Frequência

TRATAMENTO PARA REDUÇÃO DOS 
SINAIS DO ENVELHECIMENTO: GRAU II

• Home Care -  Dia

 Espuma de limpeza Neo Super TR

 Loção Clean AHA’s (1x por semana)

 Fluido de colágeno Bel Col 4 

 Protetor solar Solectiv FPS 30

Orientação Cosmética

Anotações

1. Higienização: Aplicar uma pequena quantidade de 
Clean AHA's Sabonete na região a ser tratada e promover 
movimentos circulares por aproximadamente 1 a 2 minutos. 
Remover completamente com algodão umedecido em água. 

2. Esfoliação: Aplicar uma pequena quantidade de Peeling de 
Cristal e promover fricção mediana por aproximadamente 3 
minutos. Remover com o auxílio de uma gaze seca.

3. Pré-Peeling: Com o auxílio de um algodão seco, aplicar 
o Tônico Pré-Peeling em toda a região a ser tratada e não 
remover.

4. Peeling 1: Aplicar uma camada de Belmend na região 
desejada e deixar agir por 5 a 10 minutos, respeitando a 
sensibilidade da pele. Remover completamente com algodão 
umedecido em água e secar a pele. 

5. Peeling 2: Aplicar uma camada de Glucoenzyme Complex 
na região desejada e deixar agir por 5 a 10 minutos, respeitando 
a sensibilidade da pele. Remover completamente com algodão 
umedecido em água e secar a pele.

6. Máscara: Espalhe uma fina camada de máscara frutoterápica 
Vigor Fruit por toda região tratada, deixe agir de 15 a 20 
minutos. Remova com algodão umedecido em água.

7. Finalização: Aplicar aproximadamente 5 gotas do fluido de 
colágeno Bel Col 4 em toda a região e promover massagem 
para auxiliar na permeação. Não remover.

8. Proteção solar: Aplicar o protetor solar Solectiv FPS 30 em 
toda a região tratada.

• Noite

 Creme Arquitetus Plus 
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• 8 a 10 sessões – 2x por semana

Frequência

TRATAMENTO PARA REDUÇÃO DOS 
SINAIS DO ENVELHECIMENTO: GRAU III

• Home Care - Dia

 Leite de Limpeza Hidraclean 

 Loção Clean AHA’s (1x por semana) 

 Creme firmador Revigor

 Protetor solar Solectiv FPS 30

Orientação Cosmética

Anotações

1. Higienização: Aplicar uma pequena quantidade de 
Clean AHA's Sabonete na região a ser tratada e promover 
movimentos circulares por aproximadamente 1 a 2 minutos. 
Remover completamente com água.

2. Esfoliação: Aplicar uma pequena quantidade de Peeling de 
Cristal e promover fricção mediana por aproximadamente 3 
minutos. Remover com o auxílio de uma gaze seca.

3. Pré-Peeling: Com o auxílio de um algodão seco, aplicar 
o Tônico Pré-Peeling em toda a região a ser tratada e não 
remover.

4. Peeling 1: Aplicar uma camada do fluido de ácido mandélico 
Belmend na região desejada e deixar agir por 5 a 10 minutos, 
respeitando a sensibilidade da pele. Remover completamente 
com algodão umedecido em água e secar a pele. 

5. Peeling 2: Aplicar uma camada do ácido Glucoenzyme 
Complex na região desejada e deixar agir por 5 a 10 minutos, 
respeitando a sensibilidade da pele. Remover completamente 
com algodão umedecido em água e secar a pele.

6. Tratamento: Aplique aproximadamente 5 gotas do fluido 
de vitamina C Bio C em toda a região e promover massagem 
para auxiliar na permeação. Não remover.

7. Lifting: Aplique quantidade suficiente de Arquitetus Max 
por toda região a ser trabalhada e promova massagem lifting.

8. Proteção solar: Aplicar o protetor solar Solectiv FPS 30 em 
toda a região tratada.

• Noite
 Emulsão antiage IDBE 


