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Nós, da Bel Col Cosméticos, somos especializados no desenvolvimento, produção e comercialização de
produtos altamente tecnológicos e eficazes para os cuidados da pele do rosto e do corpo.
Nascemos em 1993 com o lançamento de quatro fluidos diferentes de colágenos, ingrediente que faz
parte integrante do nosso próprio nome, Bel de Beleza e Col de Colágeno. A partir daí nos consolidamos
como empresa pioneira na tecnologia para produção de fluídos de colágenos em altas concentrações.
Para uso em cabine, por profissionais da pele e produtos para os cuidados diários em casa, oferecemos
uma linha completa para higienização, tonificação, proteção solar, antiacne, ácidos, máscaras e
cremes biotecnológicos que rejuvenescem, firmam, regeneram e proporcionam mais luminosidade,
uniformidade e melhora na saúde geral da pele.

MISSÃO
missao
Nossa missão é transformar “Um sonho de Pele em Realidade”, ofertando alquimias da beleza altamente
tecnológicas, eficazes e seguras.
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Este é o Guia Geral de Produtos Bel Col,
desenvolvido para o profissional de estética ter à
mão informações relevantes sobre a empresa e a
linha de produtos da Bel Col Cosméticos.
Nas próximas páginas, você encontrará o nome
do produto seguido de seus principais ativos,
descrição e informações de como utilizar, além
do código do item para facilitar suas compras, e
o conteúdo de cada embalagem.
Esperamos que apreciem nossos produtos e que
este guia sirva para suas consultas futuras, tirar
dúvidas sempre que necessário, fazer anotações
e ter sempre em mãos.
Agradecemos por serem clientes Bel Col.
Tem alguma dúvida? Envie um e-mail para:
Bel Col >> sac@belcol.com.br
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colageno

Os fluidos de colágeno Bel Col são alquimias
essenciais para o cuidado diário da pele. As gotas de
beleza, desenvolvidas em alta tecnologia e sinergia,
agregam ativos de qualidade e oferecem sofisticação
ao tratamento estético. Pioneira no domínio da
tecnologia do colágeno, são mais de duas décadas
de história e confiança, que fizeram dos fluidos de
colágeno Bel Col um item indispensável nas melhores
clínicas de estética e cuidados home care. Os fluidos
de colágeno Bel Col estão disponíveis em 4 versões.
Cada uma, além do colágeno, carrega princípios
ativos desenvolvidos especificamente para atender
às diversas disfunções da pele. O uso tópico diário
dos fluidos de colágeno ajuda a pele a retardar os
sinais do envelhecimento devido à qualidade da
hidratação que a substância promove. Conheça seus
principais benefícios para a pele:

Pele hidratada e firme

elástica e flexível

resistente e saudável

mais jovem

fluido de colágeno 1
Colágeno; Extrato de Portulaca; Alphabisabolol; Blend Fisio-Vegetal

• Anti-idade e Hidratação para peles sensíveis
Bel Col 1 é um fluido de beleza desenvolvido com colágeno, principal proteína
de sustentação da pele, associado a outros ingredientes antiestresse para peles
sensíveis. Seu uso ajuda a reduzir os sinais do envelhecimento, aumenta a
tonicidade, hidrata, deixa a pele mais firme, jovem e menos irritada.
Modo de usar: Use de 5 a 10 gotas do fluido de colágeno Bel Col 1 diretamente
na pele, ou associado com máscaras, na finalização dos tratamentos e também
com eletroterapia, como: Ionização no polo +, microcorrentes, fototerapia, terapia
de microagulhas, Peeling ultrassônico e Jato de plasma. P0001 | 30 ml
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fluido de colágeno 2
Colágeno; Própolis Francês; Alphabisabolol

• Anti-idade e Hidratante para peles com acne e excesso de oleosidade
Bel Col 2 é um fluido de beleza desenvolvido com colágeno, principal proteína de
sustentação da pele, associado a outros ingredientes controladores da inflamação,
oleosidade e cicatrizantes, como o extrato de própolis e o alphabisabolol. União esta,
extremamete eficaz para diminuir o brilho excessivo da pelem controlar a inflamação local
gerada por algum agressão. Além de controlar os efeitos da acne, hidratar e rejuvenescer.
Modo de usar: Use de 5 a 10 gotas do fluido de colágeno Bel Col 2 diretamente na
pele, ou associado com máscaras, na finalização dos tratamentos e também com
eletroterapia, como: Ionização no polo +, microcorrentes, fototerapia, terapia de
microagulhas, desincruste facial e capilar, peeling ultrassônico e jato de plasma. Pode
ser utilizado após a limpeza de pele, bem como terapia capilar. P0002 | 30 ml

fluido de colágeno 3
Colágeno; Elastina; Extrato vegetais de algas; Vitamina E

• Anti-idade e Hidratação para peles mistas
Bel Col 3 é um fluido anti-idade que combate os sinais do tempo, estimulando o
aspecto mais firme, elástico e hidratado da pele. O seu uso contínuo suaviza linhas e
rugas, deixa a pele mais macia e jovem.
Modo de usar: Use de 5 a 10 gotas do fluido de colágeno Bel Col 2 diretamente na
pele, ou associado com máscaras, na finalização dos tratamentos e também com
eletroterapia, como: Ionização no polo +, microcorrentes, fototerapia, terapia de
microagulhas, Peeling ultrassônico e Jato de plasma. P0003 | 30 ml

fluido de colágeno 4
Colágeno; DMAE; Extrato de Maracujá; Extrato de Groselha Negra

• Anti-idade e Hidratação para Peles Ressecadas
Bel Col 4 é um fluido de beleza desenvolvido com colágeno, principal proteína de
sustentação da pele, associado a outros ingredientes doadores de nutrientes capazes
de promover a melhora do aspecto das peles ressecadas. Seu uso contínuo ajuda a
reduzir os sinais do envelhecimento, aumenta a tonicidade, firmeza, hidratada e a
melhora do aspecto geral da pele.
Modo de usar: Use de 5 a 10 gotas do fluido de colágeno Bel Col 4 diretamente na
pele, ou associado com máscaras, na finalização dos tratamentos e também com
eletroterapia, como: ionização no polo +, microcorrentes, fototerapia, terapia de
microagulhas, Peeling ultrassônico e Jato de plasma. P0004 | 30 ml
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COLÁGENO COM

colageno com
FOTOPROTEÇÃO
fotoprotecao
DIGITAL
digital
O mundo está na 4º Revolução Industrial, na Era da
Tecnologia e Informação digital. O “agora” pede
novos cuidados para sua pele. Além do tratamento
anti-idade, é fundamental a fotoproteção digital
na mesma frequência em que estamos conectados
nas telinhas do celular, do computador, tablet e aos
streamings, ou seja, todo dia, o dia todo! E, para isso,
a Bel Col deu um F5 e atualizou os tradicionais Fluidos
de Colágeno Home Care incluindo fotoproteção
Digital, a proteção que sua pele precisa contra o
envelhecimento precoce causado pela Luz Azul da
Nova Era Digital.

uso home care

COLÁGENO com

fluido de colágeno
Colágeno, Ácido Hialurônico, Blue Light Filter, Extrato de Portulaca e Alfa Bisabolol

• Peles normais e secas a partir de 20 anos
O Bel Col 1 é um fluido rejuvenescedor atualizado com fotoproteção digital que
devolve a integridade do manto hidrolipídico e repõe a hidratação do tecido,
promove vitalidade, sedosidade e o toque perfeito personalizado para peles
secas e normais a partir dos 20 anos.
Modo de usar (Versão home care): Sobre a pele limpa, aplicar o produto
na palma da mão e espalhar com a ponta dos dedos deixando absorver
naturalmente. Recomendamos o uso duas vezes ao dia. Manhã e a noite.

P0261 | 30 ml
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fluido de colágeno
Colágeno, Ácido Hialurônico, Blue Light Filter, Própolis e Alfa Bisabolol

• Peles mistas e oleosas a partir de 20 anos
O Bel Col 2 possui como principal benefício a ação rejuvenescedora e preventiva contra
os sinais inevitáveis do tempo. Equilibra a quantidade de oleosidade da pele, restabelece
a hidratação controlada com ação antisséptica, bactericida e até normalizadora da acne,
ideal para peles mistas e oleosas a partir dos 20 anos.
Modo de usar (Versão home care): Sobre a pele limpa, aplicar o produto na
palma da mão e espalhar com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.
Recomendamos o uso duas vezes ao dia. Manhã e a noite.

P0262 | 30 ml

fluido de colágeno
Colágeno, Ácido Hialurônico, Blue Light Filter, Vitamina E, Extrato de Soja e Algas

• Peles mistas e oleosas a partir de 40 anos
O Bel Col 3 possui bioativos especiais que restabelecem a integridade e qualidade
das proteínas da juventude colágeno e elastina, além de aumentar a produção e
contribuir para o redesenho lift jovem da pele, redensificam a derme com efeito
preenchedor de rejuvenescimento completo.
Modo de usar (Versão home care): Sobre a pele limpa, aplicar o produto na
palma da mão e espalhar com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.
Recomendamos o uso duas vezes ao dia. Manhã e a noite.

P0263 | 30 ml

fluido de colágeno
Colágeno, Ácido Hialurônico, Blue Light Filter, DMAE, Polifenóis e Vitamina E

• Peles normais e secas a partir de 40 anos
O Bel Col 4 é um fluido de colágeno com ingredientes antiage para os cuidados
diários que amenizam as rugas e linhas de expressão, promovendo mais firmeza e
sustentação. Além de atuar sobre os mecanismos de rejuvenescimento do tecido, age
reforçando a atividade tensora de estabilidade e harmonia do contorno facial.
Modo de usar (Versão home care): Sobre a pele limpa, aplicar o produto na
palma da mão e espalhar com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.
Recomendamos o uso duas vezes ao dia. Manhã e a noite.

P0264 | 30 ml
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VITAMINA C

vitamina C

A Vitamina C é uma substância indispensável para a
preservação interna e externa do envelhecimento.
Embora o corpo não produza essa vitamina é de extrema
importância para os sinais vitais principalmente da nossa
pele. Por isso, devemos ingerir fontes de vitamina C
e usar cosméticos que sejam enriquecidos com essa
substância. Existem diferentes formas e tecnologias de
vitamina C, como por exemplo, estabilizada em silício
ou em glicose/açucar, encapsulada em colágeno
marinho, encontrada nas frutas, e também em sua
forma de ésteres. Tal variação leva a diferentes níveis
de permeação, atuando diretamente na pele e nos
resultados finais do procedimento.
testado
dermatologicamente

teste de eficácia

BOX MODULAR RENOVE C
• Box profissional com as diversas formas da vitamina C
Renove C Bel Col é um kit de tratamento composto por seis produtos: Acqua Micelar, Melting Peeling, Sérum
Ativador, Máscara Gel, Sérum Hidratante e também a base em Gel Creme para Selagem. A linha apresenta
protocolo subdividido e fundamentado em três módulos essenciais: preparação, ativação e selagem, capazes
de apresentar resultados visíveis desde a primeira aplicação, contribuindo para o rejuvenescimento e para
a iluminação da pele. Renove C contribui para a diminuição dos radicais livres, uniformidade e auxilia na
reposição do colágeno presente no tecido conjuntivo.
Modo de usar: Consulte o protocolo do box em nosso site www.belcol.com.br. K0008 | Contém 6 itens
EFICÁCIA COMPROVADA

86,7% PELE
NO CLAREAMENTO

GERAL DA PELE

MAIS VIÇOSA
E ILUMINADA!

7

X

• Auxilia no processo de clareamento da pele
• Promove o rejuvenescimento da pele
• Melhora a aparência geral da pele
• Pele mais hidratada

*Eficácia comprovada em avaliação subjetiva, dermatológica e instrumental após 28 dias na face sendo 1 aplicação por semana.
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RENOVE C - módulo 1
Extrato de Acerola, Calêndula, Acácia do Senegal, Lecitina Hidrogenada,
Sílica e 3-O-Etil Ácido Ascórbico

• Preparação
Considerada uma etapa essencial para todos os tipos de tratamento, o
Módulo 1 proporciona a preparação necessária para a pele receber o
protocolo. É responsável pela higienização e esfoliação da camada córnea,
limpando a cútis de forma suave, sem agredi-la, e repor os nutrientes
essenciais, principalmente a Vitamina C através do Extrato de Acerola.
Modo de usar: Consulte o passo a passo do box completo em nosso site:
www.belcol.com.br P0237 | Contém 2 itens

RENOVE C - módulo 2
Vitamina C Glicoestável, Ácido Fítico, Biosaccharide Gum-1, Fosfato
Ascorbil Magnésio, Extrato de Pancratium Maritimum, Silanetriol
Trehalose, Óleo de Maracujá, Óleo de Girassol e Vitamina E

• Ativação
Essencialmente desenvolvido para a ativação energética do tecido,
o Módulo 2 alimenta a pele com ativos específicos, proporcionando
a manutenção e integridade da derme devido aos príncipios
Aquaporine, Niacinamida e Ácido Fítico. Além disso, apresenta
ação antioxidante e hidratante através da Vitamina C em sua forma
glicoestável e encapsulada em colágeno marinho, altamente
compatíveis com a pele.
Modo de usar: Consulte o passo a passo do box completo em nosso
site www.belcol.com.br P0238 | Contém 3 itens

RENOVE C - módulo 3
Biosaccharide Gum-1, Ascorbil Metilsilanol Pectinato
e Silanetriol Trehalose

• Selagem
O Módulo 3 tem como finalidade selar o tratamento. É responsável
por formar um filme de proteção e aumentar a permeação dos ativos
anteriormente utilizados. Através da utilização da Vitamina C biovetorizada
em silício orgânico, tem ação comprovada na redução dos radicais livres,
desacelerando o envelhecimento cutâneo prematuro, e contribuindo
para uniformização do tom de pele.
Modo de usar: Consulte o passo a passo do box completo em nosso site
www.belcol.com.br P0239 | Contém 1 item
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BIO C - Fluido de Vitamina C
• Fluido de Vitamina C Pura
Elaborado com vitamina C estabilizada, Bio C é um fluido de tratamento com
alta capacidade antioxidante que atua inibindo a cascata de radicais livres
na pele. Apresenta potencial no estímulo da síntese de colágeno, e favorece
a manutenção e recuperação da jovialidade. Apresenta ação clareadora, e
promove aspecto iluminado e uniforme.
Modo de usar: Pode ser usada para finalizar tratamentos ou com o auxílio de
eletroterapia ou antes da aplicação de máscaras. P0008 | 30 ml

uso home care

RENOVE C - Acqua Micelar

Extrato de Acerola, Calêndula e Acácia do Senegal

• Solução de limpeza vitaminada
Delicada solução que limpa profundamente sem agredir a pele, eliminando
impurezas sem desequilibrar o pH cutâneo e promovendo ação antioxidante.

Itens vendidos separadamente

Modo de usar: Umedeça o algodão com a solução de limpeza e aplique
sobre a pele com movimentos de arraste. Repita a operação até que o
algodão fique limpo. P0241 | 140 ml

RENOVE C - Creme e Fluído
• Pele mais iluminada, uniforme, hidratada e jovem
A versão em Fluido, graças à sua base livre de oleosidade, é indicada para peles
oleosas a mistas. Enquanto isso, a base Creme conta com fórmula minuciosamente
estudada para atender a necessidade de peles normais a secas, adequando-se à
cada tipo de pele e garantindo todos os benefícios do princípio ativo.
Modo de usar: Aplicar diretamente na pele ou na palma da mão uma dose do
produto e distribuir com os dedos por todo o rosto, massageando até completa
absorção do produto. P0009 | 30g (Fluído) • P0240 | 30 g (Creme)

RENOVE C - Máscara

Biosaccharide Gum-1, Ascorbil Metilsilanol Pectinato e Silanetriol Trehalose

• Clareadora e antioxidante facial
Elaborada com Vitamina C e ingredientes bioestáveis que contribuem para a
manutenção da integridade da barreira cutânea. Sua função é de reverter os
efeitos causados pelos agressores externos ou pelo tempo, devolvendo à pele
a vitalidade, viço e luminosidade perdida no decorrer dos anos.
Modo de usar: Espalhar uma fina camada sobre a pele. Aguardar 20 minutos
e remover com o auxílio de um algodão umedecido. P0270 | 50 g
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LINHA
linha
ARQUITETUS

arquitetus

Com produtos para a face e o corpo, a linha Arquitetus
é enriquecido com um ativos exclusivo extraído da
soja e da ervilha, desenvolvido especialmente com
isoflavonoide e oligoelementos, que carregam em
sua estrutura atividade capaz de intervir a favor dos
mecanismos fundamentais da juventude da pele,
redensificando e hidratando a pele em profundidade.

ARQUITETUS MAX
Extrato de Soja e Ervilha, Pantenol, Aloe Vera, Elastina e Vitamina E

• Redensificador facial
Excelente creme para massagens faciais apresenta alto deslizamento sem
aspecto pegajoso. Além disso, sua composição ativa auxilia na redução do
afrouxamento tecidual, melhorando assim as linhas de contorno da face,
enfatizando os aspectos de uma pele jovem.
Modo de usar: Recomendado para uso em cabine para favorecer as
manobras de massagem facial. P0041 | 180g

uso home care

ARQUITETUS PLUS
Proteína de Soja, Extrato de ervilha, Aloe Vera, Elastina, Pantenol

• Creme reconstrutor face, pescoço e colo.
Arquitetus Plus é um creme de formulação exclusiva com princípios
ativos especiais para hidratar, proporcionar maciez, saúde e beleza para a
pele madura. Arquitetus Plus é leve, suave, de fácil aplicação e absorção.
Modo de usar: Com uma pequena quantidade do produto, fazer
movimentos circulares e suaves por todo o rosto, pescoço e colo.
Aplicar, uma vez ao dia. P0039 | 55g

ARQUITETUS BODY
Extrato de soja e ervilha,Chá verde, Colágeno, Vitamina E, Complexo AE

• Loção hidratante corporal para peles maduras
Loção corporal de textura leve, toque suave, baixa oleosidade, excelente
espalhabilidade e rápida absorção.
Modo de usar: Indicado para uso logo após o banho, em todo o corpo.
Seu uso contínuo atua na melhoria da silhueta corporal. P0049 | 240 g
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VITAMINA A

vitamina A

A ciência cosmética traz novas possibilidades de
equilíbrio entre o envelhecer saudável e as marcas
atenuadas do tempo, caminhando junto com a
generosa suavidade dos prazerosos momentos de
cuidados com a pele. A vitamina A, quando utilizada
em suas melhores formas e combinações, atua por
ligação aos receptores nucleares específicos, que
comprovadamente, influenciam em vários processos
celulares, tais como: reparo do DNA, expressão de
genes, estímulo o crescimento e diferenciação de
queratinócitos, melanócitos e fibroblastos, assim
como na produção da matriz extracelular.

Profissonal

Home Care

PROGRAMA DE BIOINCREMENTO CUTÂNEO
• Box profissional de Booster de Retinol (Vitamina A)
O Programa de Bioincremento Cutâneo com Booster de Retinol, um programa estético de restauração e
recuperação da juventude da pele em 6 sessões, dividas em duas vezes ao mês e totalizando três meses
de tratamento. O Box Profissional contém os quatro produtos da linha RenovA profissional, o Gel Micelar,
a Bruma Hidratante, Sérum Regenerador e a Máscara Bouncy Regeneradora.
Modo de usar: Consulte o passo a passo do programa completo em nosso site www.belcol.com.br.

K0020 | Contém 4 itens

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Higienização

Tonificação

Booster de
Retinol

Máscara de
Retinol
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RENOVA - Gel Micelar
Completo Vegetal AHA’s, Carboidrato Extraído do Milho (MG 60)

• Passo 1 - Higienização
Higienizante suave com pH fisiológico. Conta ainda com um complexo vegetal de
AHA’s, que potencializa a ação higienizante e componentes derivados do milho,
responsáveis pela formação de um filme hidratante que manterá o equiílibro do
manto hidrolipídico da pele.
Modo de usar: Aplique 2 pumps do Gel de Limpeza Micelar RenovA em toda a
área a ser trabalhada. P0273 | 150 g

RENOVA - Bruma Hidratante
Retinol Like (Vitanol), Acácia do Senegal, Pro-vitamina B5, Umectante Derivado do Milho

• Passo 2 - Tonificação
Água com propriedades reidratantes, remineralizantes e refrescantes para a pele. De
formulação diferenciada, possui os ingredientes necessários para auxiliar nos tratamentos
cosméticos destinados à hidratação e regeneração do tecido cutâneo
Modo de usar: Esfolie toda a região e remova os resíduos com uma gaze seca. Borrife 4
vezes a Bruma Hidratante RenovA. P0274 | 100 ml

RENOVA - Sérum de Retinol
Booster de Retinol: Retinol Encapsulado em fosfolípideos, Palmitato de retinol e
Óleo de Roma

• Passo 3 - Booster de Retinol
O Sérum apresenta uma fórmula com ingredientes cuidadosamente selecionados
que combina os benefícios do Retinol a importantes ingredientes que oferecem
ação regeneradora, hidratante, antioxidante e clareadora da pele proporcionando
mais tonicidade ao tecido ajudando assim a minimizar os sinais do envelhecimento.
Modo de usar: Aplique um pump do Sérum Regenerador RenovA na região
desejada promovendo movimentos de massagem até total permeação. Não
remova e aplique a máscara do programa. P0275 | 50 g

RENOVA - Máscara Bouncy
Booster de Retinol: Retinol Encapsulado em fosfolípideos, Palmitato de Retinol,
Retinol Like (Vitanol), Esqualano e Óleo de Roma

• Passo 4 - Máscara Regeneradora de Retinol
Desenvolvida com ingredientes cuidadosamente selecionados, a máscara contem
ingredientes que trabalham em sinergia oferecendo benefícios rejuvenescedores que
completam a sessão do programa a fim de ajudar a pele a se prevenir e minimizar os
sinais do envelhecimento cutâneo.
Modo de usar: Aplique 6 pumps da Máscara, em seguida massageie vigorosamente
por 5 minutos e deixe em repouso na pele por mais 5 minutos. Remova o excedente
com auxílio de algodões umedecidos em Bruma Hidratante Renova. P0276 | 120 g
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uso home care

RENOVA - Espuma Micelar
Carbohidrato Extraído do Milho (MG 60), Complexo Vegetal de AHA’s

• Ação de Limpeza 5 em 1
É um Higienizante suave com pH fisiológico. Possui em sua composição,
o complexo vegetal dos AHA’s que potencializa a ação higienizante e o
Carboidrato Extraído do Milho responsável por formar um filme mantendo o
equilíbrio hidrolipídico da pele.
Modo de usar: Aplique dois pumps, espalhe friccionando a pele com
movimentos circulares por aproximadamente dois minutos. Remova com água.

P0277 | 100 ml

RENOVA - Bruma Hidratante
Retinol Like, Pró-vitamina B5, Extrato de Acácia do Senegal, Umectante
Derivado do Milho.

• Água Energizante
Com propriedades reidratantes, remineralizantes e refrescantes para a pele.
De formulação diferenciada, possui os ingredientes necessários para auxiliar na
hidratação e regeneração do tecido cutâneo, prevenindo o envelhecimento
provocado pela ação do tempo e muitas vezes intensificada pelo estilo de vida.
Modo de usar: Borrife aproximadamente duas vezes nas mãos ou diretamente
no rosto e espalhe até secar. P0278 | 50ml

RENOVA - Sóft Sérum
Niacinamida (Pró-Vitamina B3), Proteínas Derivadas do Leite

• Habilita a permeação - Diurno
Exclusivamente formulado para preparar a pele ao longo do dia, deixando-a
pronta para receber o próximo passo do programa de tratamento cosmético
proposto. Soft Sérum contém ingredientes que ajudam a controlar a oleosidade
e promover energia, além de proporcionar ação hidratante, antioxidante e
iluminadora para a pele. Indicada para todos os biotipos cutâneos.
Modo de usar: Aplique um pump na face fazendo movimentos de massagem
circulares até a completa absorção do produto. Não remova. P0279 | 90 ml
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RENOVA - Emulsão A1
Pro-Vitamina B5 (Pantenol), Argila Branca, Óleo de Maracujá, Óleo de
Romã, Lipossomas de Palmitato de Retinol em Fosfolipideos (Vitamina A)

• Emulsão Regeneradora
A Emulsão Regeneradora A1 Bel Col contribui para a recuperação da pele
durante o programa de tratamento cosmético da linha RenovA. Ajuda a pele a
reter água em seu interior e a se recuperar dos danos provocados por fatores
externos, melhorando sua aparência geral.
Modo de usar: Aplique um pump da Emulsão A1 RenovA na face e espalhe
fazendo suaves massagens ascendentes até a completa permeação.

P0280 | 30 ml

RENOVA - Emulsão A2
Pro-Vitamina B5 (Pantenol), Óleo de Romã, Lipossomas de
Palmitato de Retinol em Fosfolipideos (Vitamina A)

• Emulsão Regeneradora
A Emulsão Regeneradora A2 Bel Col contribui para a recuperação da pele
durante o programa de tratamento cosmético da linha RenovA. A fórmula
foi exclusivamente balanceada para o segundo mês do programa.
Modo de usar: Aplique um pump da Emulsão A2 RenovA na face e espalhe
fazendo suaves massagens ascendentes até a completa permeação.

P0281 | 30 ml

RENOVA - Emulsão A3
Pro-Vitamina B5 (Pantenol), Óleo de Romã, Lipossomas de
Palmitato de Retinol em Fosfolipideos (Vitamina A)

• Emulsão Regeneradora
Para finalizar o programa, trazendo a maior concentração do Booster de Retinol,
ideal para a regeneração total dos tecidos.
Modo de usar: Aplique um pump da Emulsão A3 RenovA na face e espalhe
fazendo suaves massagens ascendentes até a completa permeação.

P0282 | 30ml
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higienização
higienizacao
tonificação

tonificacao

A linha de Higienização e Tonificação conta com
princípios ativos biotecnológicos e combinações
que além de preparar, também hidratam na medida
certa, respeitando a característica cutânea de cada
um. São higienizantes, tônicos, sabonetes, loções e
esfoliantes que cuidam e proporcionam uma pele
mais saudável para o seu cliente.

ACQUA MICELAR
Colágeno, 8 aminoácidos e Acácia do Senegal

• Limpeza facial profunda e suave
Delicada solução não oleosa desenvolvida com tensoativo de estrutura
micelar circular, que limpa cuidadosamente e elimina as impurezas e
maquiagem da pele sem agredi-la. Contem ainda 8 aminoácidos que
contribuem a formação do Fator de Hidratação Natural da pele além de
proteger dos efeitos nocivos dos 3Cs (Cidade, computador e Celular).
Modo de usar: Aplique a solução de limpeza sobre o algodão e passe
suavemente sobre o rosto. Repita a operação até que o algodão saia
completamente limpo. P0227 | 198 ml

CLEAN AHA’S SABONETE
Ácido Glicólico e Ácido Gluconolactona

• Sabonete com Ácido Glicólico
Clean AHA’s é um higienizante com esfoliante químico. Se usado
regularmente, ajuda a diminuir o espessamento da pele, deixando-a mais
lisa, luminosa e com viço. Clean AHA´s reúne eficácia, segurança e maior
rendimento em um único produto. Ideal para iniciar procedimentos e
melhorar a permeação de ativos posteriores
Modo de usar: 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.

P0144 | 190 ml
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Higienização e Tonificação

HIDRACLEAN
Colágeno e Aveia

• Leite de limpeza hidratante facial
Hidraclean é um leite de limpeza elaborado com os princípios ativos
colágeno e aveia, que hidratam enquanto removem impurezas, sem
desequilibrar o pH da pele. Pode ser usado por todos os tipos de pele,
especialmente secas e mistas.
Modo de usar: Aplicar realizando fricções e movimentos circulares para
remover as impurezas da pele. Retirar com auxílio de algodão umedecido
em água. P0012 | 285 ml (Prof) • P0015 | 140 ml (Home Care)

HIDRATONIC
Colágeno e Aveia

• Loção tônica
Loção tônica não alcoólica, que complementa a higienização, além de
reequilibrar o pH e manter a hidratação. Indicado para peles secas e/ou
mistas. Pode ser utilizado compressas na área dos olhos.
Modo de usar: Após a higienização da pele, umedecer um algodão e
aplicar em toda a face. Uso diário.

P0013 | 285 ml (Prof) • P0016 | 140 ml (Home Care)

HIDRAFRESH
Própolis e Hamamélis

• Loção adstringente
Recomendado para tonificar peles oleosas e/ou acneicas. Ajuda a
controlar o excesso de ácidos graxos que se acumulam na pele, e atua
como descongestionante cutâneo. Não contém álcool.
Modo de usar: Aplicar com algodão após a higienização da pele
no uso em cabine e home care. Pode-se também usar o Hidrafresh
Profissional para procedimentos de desincruste capilar e facial.

P0014 | 285 ml (Prof) • P0017 | 140 ml (Home Care)

DISPONÍVEL NA VERSÃO EM ESPUMA, IDEAL
PARA PRÉ-BBGLOW E MICROPIGMENTAÇÃO

P0287 | 100 ml
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Higienização e Tonificação

BEL ESFOLIANTE
Sementes de Apricot

• Gel esfoliante
Bel Esfoliante é um esfoliante facial com sementes de apricot (damasco)
em formato arredondado, que promove a retirada das células mortas sem
agredir a pele. Seu uso deixa a pele preparada para receber os próximos
produtos do protocolo.
Modo de usar: Disponível em versão profissional e home care, o produto
deve ser aplicado com fricção suave em peles sensíveis, e moderada em
peles mais resistentes. Pode ser retirado com gaze seca ou água.

P0011 | 250 g (Prof) • P0061 | 65 g (Home Care)

uso home care

SOFTCLEAN
Própolis, Colágeno e Elastina

• Sabonete líquido facial
Sabonete de uso diário que elimina impurezas, sem agredir a pele.
Os ativos presentes na fórmula têm ação hidratante, antisséptica,
cicatrizante, nutritiva, suavizante e fortalecedora. Indicado para todos
os tipos de pele.
Modo de usar: Aplique diariamente o sabonete líquido Softclean
nas mãos, no rosto ou no corpo. Espalhe o produto com
movimentos suaves e em seguida enxágue com água.

P0035 | 250 ml

HIGITONIC
Ácido Mandélico

• Espuma higienizante e tonificante para uso diário
Uma pele que recebe cuidado diário é visivelmente mais saudável e
resistente. A regra de higienizar, tonificar, hidratar e proteger vale para
todos os tipos de pele e possibilita uma melhor permeação dos ativos,
intensificando os resultados do tratamento cosmético. Com dupla ação
o Higitonic é uma espuma para limpeza e tonificação, desenvolvida à
base de ácido mandélico, compatível com todos os tipos de pele. Um
único produto que prepara a sua pele todos os dias.
Modo de usar: Aplique em todo o rosto com movimentos circulares.
Enxaguar completamente. Produto de uso diário.

P0195 | 100 ml
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LINHA
linha
AMINODERME

aminoderme

uso home care

AMINODERME - Day e Night Cream

• Sua pele hidratada o tempo todo

O AminoDerme Day Cream é um hidratante que protege a pele contra perda
de elasticidade, previne o envelhecimento e devolve a hidratação. Enquanto
o AminoDerme Night Cream é considerado um nutritivo especializado em
manter a hidratação e os nutrientes durante a noite, transmitindo suavidade e
luminosidade para a pele enquanto descansa.
Modo de usar (Day e Night cream): Com a pele limpa, aplicar um pump do
produto na área desejada fazendo suaves massagens. Espalhar o creme até sua
completa absorção. P0269 | 50 g (Day) • P0271 | 50 g (Night)

Itens vendidos separadamente

A linha Aminoderme propicia hidratação perceptível
em todos os passos dos cuidados diários que a pele
precisa, é uma linha com ingredientes ativos altamente hidratantes potencializados por emolientes vegetais, aminoácidos e uma formulação cuidadosamente
elaborada para efetivamente combater o ressecamento e a falta de nutrição da pele.

AMINODERME - Acqua Micelar

Colágeno, 8 aminoácidos e Acácia do Senegal

• Limpeza facial profunda e suave
A proposta da Acqua Micelar Aminoderme é unir praticidade, eficácia em um
único passo de limpeza. Sua formulação limpa com suavidade sem deixar a
pele sensível e/ou desidratada e remove a maquiagem sem o auxílio da água.
Modo de usar: Aplique algodão umedecido com a solução suavemente
sobre o rosto. Repetir a operação até que o algodão saia completamente
limpo. Não remover. P0272 | 140 ml • P0228 | 30 ml (Pocket)

AMINODERME - Body Cream
Aminoácidos, PCA Sódio, Óleo de Amêndoas e Óleo de Semente de Uva

• Creme reidratante com aminoácidos
AminoDerme Body Cream contém ativos especialmente escolhidos que garante
suavidade, luminosidade, vitalidade, maciez e hidratação para o corpo todo.
Modo de usar: Aplique diariamente após o banho, em todo o corpo, realizando
movimentos circulares até total absorção do produto. P0283 | 320 g
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limpeza
limpeza
de pele

de pele

A limpeza de pele está entre os procedimentos mais
procurados nas clínicas de beleza. Procedimento
responsável por remover cravos e desintoxicação
da pele. Além também de preparar a pele para os
demais procedimentos. Passo obrigatório no início
de qualquer tratamento facial.

KIT LIMPEZA DE PELE - VERSÃO PROFISSIONAL
• Tratamento completo para higienização
Composto pelos produtos:
• 1 Hidraclean (285 ml)
• 1 Bel Esfoliante (250 g)
• 1 Emolix Loção (300 ml)
• 1 Calmgel (200 g)
• 1 Hidro Fruit (180 g)

K0002

• 1 Hidrafresh (285 ml)

KIT LIMPEZA DE PELE - VERSÃO ESTUDANTE
• Seu primeiro kit Bel Col para entrar com o pé direito na profissão!

Composto pelos produtos:
• Passo 1 - Leite de Limpeza (140 ml)
• Passo 2 - Gel esfoliante (65 g)
• Passo 3 - Creme emoliente (60 g)
• Passo 4 - Loção adstringente (200 ml)
• Passo 5 - Gel calmante para pele (60 g)
• Passo 6 - Máscara hidratante (120 g)
22 | Guia Geral de Produtos Bel Col

P0204

O kit limpeza de pele estudante foi especialmente desenvolvido para você
que está embarcando no universo da estética e deseja se dedicar ao
cuidado da pele! Composto por produtos cuidadosamente selecionados,
promove um protocolo prático, educativo e com altos resultados,
deixando a pele do seu cliente cheinha de saúde, brilho e vitalidade!

EMOLIX LOÇÃO
Trietanolamina

• Loção emoliente
Indicado para limpeza de pele e nos tratamentos antiacne, ajuda a dilatar os poros
e amolecer a capa córnea para que a remoção de pústulas e comedões ocorra de
forma confortável e sem dor para o cliente. Indicado também para desincruste.
Modo de usar: Umedecer abundantemente compressas de algodão com o
produto e colocá-las sobre a pele por 10 minutos. Pode ser usado com máscara
térmica ou vapor de ozônio por 5 minutos. Atenção: para melhor emoliência
não deixe o produto secar sobre a pele. Retire as compressas pouco a pouco,
liberando pequenas áreas da face para extração dos comedões , mantendo o
restante da face úmida, até trabalhar todo o rosto. P0114 | 300 ml

EMOLIX CREME
Trietanolamina e Óleo de Oliva

• Creme Emoliente
A formulação exclusiva de Emolix Creme Emoliente reduz a resistência da
capa córnea da pele, facilitando a remoção de pústulas e comedões. O uso
de Emolix permite a realização de uma extração com muito mais facilidade
durante a limpeza de pele. Pode ser utilizado juntamente com Emolix Loção
Emoliente, facilitando ainda mais a extração.
Modo de usar: aplicar uma porção do produto em toda a região desejada
e utilizar vapor de ozônio ou máscara térmica por 10 a 15 minutos. Na
sequência, iniciar o procedimento de extração. Se utilizado com Emolix
Loção, aplicar uma camada de Emolix Creme sobre a região e em seguida,
utilizar compressas de algodão umedecidas com Emolix Loção, seguindo
com as demais etapas do processo. P0143 | 200 g

CALMGEL
Ramnose, Extratos de Agastache Mexicana, Aloe Vera e Acácia do Senegal

• Gel calmante pós-procedimentos agressivos
O Calmgel foi desenvolvido com ativos que possuem alta capacidade de
acalmar e relaxar a pele após os procedimentos estéticos mais agressivos.
Rico também em nutrientes essenciais, o Calmgel proporciona um agradável
efeito hidratante sobre a pele.
Modo de usar: Aplique aproximadamente 1 g (uma colher de café) do
produto sobre a pele, deixe agir por 10 minutos, é possível associar com
máscaras e promover drenagem linfática manual. Não é necessário remover.

P0203 | 200 g
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hidratação
hidratacao
& nutrição

e nutricao

Desenvolvidos em textura leve e composição
cuidadosamente selecionada, proporcionam
hidratação imediata e nutrição para a pele,
contribuindo para a regeneração do tecido cutâneo.

HIALUDERME PRO
Ácido Hialurônico Biotecnológico

• Fluido hidratante facial
Desenvolvido com ácido hialurônico puro e extremamente tecnológico, proporciona
alta hidratação devido ao seu potencial de fixar a água na pele. Este efeito previne
o envelhecimento cutâneo. Seu uso constante promove melhora nas condições de
umectação natural da pele.
Modo de usar: O Hialuderme Profissional deve ser aplicado em aproximadamente
dois pumps por toda a face, e espalhado com movimentos de tamborilamento ou
pinçamento jacquet ou ainda ionizado em polo negativo. Pode ser associado com:
Ionização polo negativo, Microagulhas, Microcorrentes. P0007 | 30 ml

HIALUDERME AIR MASK

tecnologia bubble
effervescent

Ácido Hialurônico, Biopolímero Vegetal

• Máscara antiage facial
Hialuderme Air Mask é uma máscara facial hidratante e antiage para uso em
cabine, que promove hidratação imediata devido a presença do Ácido Hialurônico
e do Biopolímero Vegetal que tem capacidade de formar um filme flexível e reter
a água no interior da epiderme. Além disso, a máscara traz a Tecnologia Bubble
Effervescent, ação efervescente desencadeada pelo contato do produto com o ar
formando uma máscara aerada com microbolhas sobre o rosto.
Modo de usar: Aplique sobre a pele higienizada uma fina camada da máscara.
Deixe agir por 10 minutos. Em seguida, massageie suavemente. Remova o
excedente e finalize o protocolo. P0259 | 100 g
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teste de eficácia

Após 1 aplicação da máscara e 14 dias de uso do Hialuderme 40+.

EFICÁCIA ANTIRRUGAS

83%

Percentual de voluntários que referiram
melhora na firmeza e na elasticidade.

HIDRATAÇÃO IMEDIATA

97%

EFEITO LIFTING

87%

Percentual de voluntários que
referiram ao Efeito Cinderela

Percentual de voluntários que referiram
a hidratação de longa duração.

ASPECTO GERAL DA PELE

100%

Percentual de voluntários
que referiram a pele mais lisa.

uso home care

HIALUDERME 20+ • 40+
Itens vendidos separadamente

• Fluidos de ácido hialurônico
O Hialuderme 20+ com ácido hialurônico biotecnológico que atua
diretamente na hidratação profunda e prevenção do envelhecimento
cutâneo. E o Hialuderme 40+ que carrega em sua composição o ácido
hialurônico vetorizado em silício orgânico e que atuará na hidratação
profunda, além de melhorar a firmeza e elasticidade da pele.
Modo de usar: Aplique uma porção de um dos fluidos nas mãos. Em
seguida, espalhe por toda a face. Use preferencialmente pela manhã

Hialuderme 20+ P0207 | 30 ml | Hialuderme 40+ P0260 | 30 ml

PIEL SÉRUM
Rosa Mosqueta, Vitamina E e Dimeticone

• Sérum hidratante e nutritivo
Um hidratante que garante rosto aveludado, toque liso e uma textura
deliciosamente macia e iluminada com apenas um pump Sua formulação
contém dimeticone e vitamina E, que ajudam a nutrir os tecidos, e rosa
mosqueta, um princípio ativo com profunda ação regeneradora. De sensorial
incomparável, é a melhor opção em sérum embelezador. É excelente
também na hidratação das mãos. O uso de Piel Sérum como primer ajuda a
proteger a pele e fixar a maquiagem.
Modo de usar: Com a pele limpa, aplicar um pump de Piel Sérum em
toda a face uma vez por dia. Evite uso contínuo em peles oleosas.Ideal
para peles normais e secas. P0027 | 30 ml
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linha
linha
de
deácidos
acidos
Os ácidos podem ser utilizados durante o tratamento
de forma individual ou associados com outros ativos
para potencializar seus resultados. São capazes de
induzir a renovaçao celular, responsável por promover
a melhora da textura e viço da superfície cutânea.
O potencial de renovacão celular dependerá de
diversos fatores, como o tipo do ácido, concentração,
veículo e principalmente, do tamanho da molécula.
É importante ressaltar que alguns ácidos de peso
molecular reduzido permeiam de forma mais rápida na
pele. Devido a isso, é necessário cuidado redobrado
quando aplicados em fototipos IV, V e VI.
Atenção em fototipos IV, V e VI

PEELING DE CRISTAL
Cristais de quartzo e esferas de jojoba

• Esfoliante físico
Esfoliante físico para as áreas mais resistentes da pele. Promove esfoliação
intensa, remove células mortas e prepara a pele para a realização dos demais
tratamentos estéticos faciais e corporais.
Modo de usar: Aplique uma quantidade de esfoliante físico Peeling de
Cristal em toda a região a ser tratada, em seguida promova fricções por
aproximadamente 3 minutos. Remova com auxilio de uma gaze seca.

P0164 | 200 g

TÔNICO PRÉ-PEELING
Sálvia e Hamamélis

• Loção pré-ácidos e pré-microagulhamento
Ao movimento de arraste é capaz de desengordurar a pele deixando-a receptiva aos
ácidos. Ao movimento de depósito é capaz de equilibrar o ecossistema microbiano
deixando a pele apta para receber o microagulhamento.
Modo de usar: Com auxílio de algodões, para ação pré peeling, aplique com
movimentos de arraste. Para a ação antisséptica, aplique com movimentos de
depósito. Deixe secar naturalmente, sem remove-lo. P0115 | 200 ml
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GOMAGEM ENZIMÁTICA
Enzima da Abóbora, Extrato de Papaya, Acácia do Senegal, Carboidrato
Multifuncional e Argila Branca

• Esfoliante físico sem grânulos
Através da esfoliação mecanoenzimática, atua como queratolítico diminuindo
a espessura da camada córnea de forma suave e natural, além disso possui uma
sinergia de ativos que proporcionam a pele, hidratação e sedosidade.
Modo de usar: Após a demaquilagem e higienização, passe sem muitos atritos
uma camada, aproximadamente 5 g, uniforme e reforçada da Gomagem enzimática
Bel Col sobre toda face e aguarde sem manipulação por 10 minutos até que a
goma seque quase totalmente. Após este tempo, realize movimentos circulares ou
deslizamentos promovendo rolinhos com os dedos numa pressão mediana para
retirada por completo de toda a película que se formou.

P0295 | 120 g

COQUETEL DE ÁCIDOS*
Ácidos Glicólico, Málico e Tartárico

• Fluido esfoliante químico
Sua composição com ácidos de rápida permeação, promove uma intensa
esfoliação da camada córnea, sendo indicado para pré protocolos de
hidratação, nutrição e revitalização facial.
Modo de usar: Aplicar na face, iniciando pelas regiões mais resistentes e em
seguida estender para as outras áreas. Aguardar de 3-5 minutos, verificando
a tolerância da pele. Retirar com água abundante. P0019 | 5,5 ml
Atenção em fototipos IV, V e VI

BELMEND
Ácido Mandélico

• Fluido esfoliante químico
Indicado para tratamentos específicos, como rejuvenescimento, antiacne,
manchas, imperfeições da pele, entre outros. Atua de forma lenta e gradual
e realiza esfoliação superficial a mediana. Indicado também para utilização
combinada com outros peelings.
Modo de usar: Aplique uma camada de Ácido Mandélico na região desejada
e deixe agir de 5 a 10 minutos, respeitando a sensibilidade da pele. Remova
completamente com algodão umedecido em água.

P0006 | 30 ml

Guia Geral de Produtos Bel Col | 27

GLICOAMINO*
Ácido Glicólico e Phytoaminoácidos

• Esfoliante químico para peles com estrias e imperfeições
Ajuda a reduzir o espessamento da pele e estimula a regeneração cutânea,
permitindo a melhora no aspecto das irregularidades presentes na superfície.
Modo de usar: Aplique de 5 a 8 gotas do fluido Glicoamino na região desejada
e deixe agir de 5 a 10 minutos, respeitando a sensibilidade da pele. Remova
completamente com algodão umedecido em água.

P0168 | 30 ml
Atenção em fototipos IV, V e VI

GLICOSALICÍLICO*
Ácidos Glicólico, Lático e Salicílico

• Esfoliante químico para peles com acne
Sua formulação é rica em ácidos com propriedades que atuam diretamente no
processo acneico.
Modo de usar: Aplique de 5 a 8 gotas do fluido Glicosalícilico na região desejada
e deixe agir de 5 a 10 minutos, respeitando a sensibilidade da pele. Remova
completamente com algodão umedecido em água.

P0167 | 30 ml
Atenção em fototipos IV, V e VI

GLUCOENZYME
Enzima da Abóbora, Gluconolactona e Ácido Lático

• Esfoliante químico para peles envelhecidas
Atua removendo células mortas e regenerando o tecido, com objetivo de manter
uma pele mais jovem.
Modo de usar: Aplique de 5 a 8 gotas de fluido Glucoenzyme na região desejada
e deixe agir de 5 a 10 minutos, respeitando a sensibilidade da pele. Remova
completamente com algodão umedecido em água.

P0169 | 30 ml
Atenção em fototipos IV, V e VI

28 | Guia Geral de Produtos Bel Col

cremes

cremes

Além de hidratar, os cremes faciais Bel Col contém ativos
que combatem a perda de firmeza, elasticidade e o
aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento.
O uso contínuo ajuda não só a prevenir, como também
tratar os problemas decorrentes da idade.

uso home care

EXPRIME
Biopeptídeo Glutâmico, Colágeno, Extrato de Jambu (Botox Like)

• Descontractor de rugas
Exprime é um creme de aplicação local para preencher e relaxar rugas em profundidade
e extensão, possui um mix de modernos princípios ativos que permitem a atenuação
significativa das rugas em até quatro semanas de uso, e um aspecto expressivamente
mais jovial com seu uso progressivo. Indicado para peles a partir dos 30 anos.
Modo de usar: para uso domiciliar, o cliente deve usar em casa duas vezes ao
dia, aplicando somente em rugas, linhas de expressão e vincos. P0044 | 25 g

IDBE EMULSION
Idebenona, Lipossomas, Uva Ursi e Coenzima Q10

• Restauração da qualidade da pele
Apresenta alta tecnologia cosmecêutica para a restauração da saúde, do viço e do
equilíbrio da pele, corrigindo rugas e manchas, além de iluminar a pele. Traz na fórmula
a idebenona lipossomada que, graças ao sistema empregado, garante a estabilidade da
molécula e otimiza sua penetração nas camadas mais profundas da cútis.
Modo de usar: Após higienizar a pele, aplicar uma porção do produto sobre a
face, espalhando com movimentos circulares até completa absorção. Usar uma
vez ao dia, à noite. Indispensável o uso do fotoprotetor diariamente. P0118 | 30 g

REVIGOR
DMAE, Colágeno, Aqua Licorice e Coenzima Q10.

• Creme firmador facial
Revigor é um creme facial de formulação nobre e refinada com princípios ativos de
restauração da firmeza, dos contornos do rosto e reparo dos problemas cutâneos
provocados pela ação do tempo. Revigor é especialmente indicado para peles
ressecadas e para aquelas que necessitam de turgência e revigoração de impacto.
Modo de usar: aplicar uma pequena porção do produto sobre a pele e fazer
movimentos suaves por todo o rosto, pescoço e colo. P0020 | 55 g
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linha
linha
antiacne
antiacne
Oferece produtos formulados com os mais modernos
e eficientes ativos da tecnologia cosmética, atuando
de forma rápida e pontual nos principais problemas
decorrentes da acne, como o aumento da secreção de
sebo e inflamações, responsáveis por gerar comedões,
pápulas e pústulas. Para manter a integridade do
ecossistema cutâneo, a Bel Col investiu na elaboração
de um kit enriquecido com ingredientes especializados
em controlar o processo acneico, como: Extratos
Triterpênicos (união dos extratos Boswélico, Betulínico
e Ursólico), Ácido Salicílico, Óleo de Melalêuca e
PCA de Zinco. Além de introduzir ativos que atuam
diretamente como pré e pós bióticos. Ativos estes,
capazes de restabelecer o equilíbrio da quantidade e
comportamento dos microseres da Microbiota da Pele.

KIT PROFISSIONAL TRI-DEF COMBAT
• Kit profissional com as diversas formas de combate à acne
O programa profissional Tri-Def Combat foi inspirado na união da tradição e tecnologia dos ativos
cosmetológicos. Com todos os passos para tratar a acne, o Kit Tri-Def Combat explora todas as
necessidades da pele acneica.
Modo de usar: Consulte o passo a passo do box completo em nosso site www.belcol.com.br.

P0298 | Contém 6 itens
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Clear plus
Ácido salicílico

• Sabonete em gel para limpeza profunda
É um sabonete em gel para limpeza profunda, especialmente desenvolvido para
higienização das peles acneicas. Com Ácido Salicílico, promove suave esfoliação enquanto
limpa, auxiliando na desobstrução dos poros e retirada da oleosidade excessiva.
Modo de usar: Aplique o Sabonete em Gel Clear Plus e massageie toda a região a ser
tratada por aproximadamente 2 minutos. Remova todo o produto com o auxílio de
algodões umedecidos em água.

P0288 | 100ml

BelMask
Argila Verde, Calêndula, Óleo de Melaleuca e AlantoínaArgila Verde, Alphabisabolol,
Calêndula, e Óleo de Melaleuca.

• Máscara antiacne e secativa
Belmask é uma máscara facial com princípios ativos altamente eficazes para o tratamento
das peles com acne. Possui ação secativa e depurativa e foi desenvolvida para agir como
coadjuvante no processo de cicatrização e melhora da qualidade da pele acneica.
Modo de usar: Aplique uma quantidade suficiente da Máscara Depurativa Belmask em
toda a região e deixe agir por 10 a 15 minutos. Remova com algodão umedecido em água.

P0026 | 200g

Tri-Tonic
Hamamélis, Própolis e PCA de Zinco

• Loção tônica secativa
O tônico de equilíbrio iônico Tri-Tonic foi desenvolvido com ingredientes que ajudam
a controlar a oleosidade da pele. De formulação balanceada, potencializa a ação dos
procedimentos para peles com acne em cabine.
Modo de usar: Umedecer algodões com Loção Tônica Tri-Tonic e friccioná-los em toda
a região trabalhada. Não é necessário remover o produto.

P0289 | 110g
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AcneTrAT - AcneSec
com Extratos Boswélico, Betulínico, Ursólico, Colágeno, Própolis e Alfa Bisabolol

• Fluido AntiAcne - Secativo AntiAcne
Os fluidos Tri-AcneTRAT e Tri-AcneSEC foram desenvolvidos especialmente para atingir
todas as necessidades de uma pele acneica. Une a eficácia da ação secativa, controle
da oleosidade, diminuição da inflamação com a hidratação para peles acneicas.
Modo de usar (Fluido): Com a pele cuidadosamente limpa, aplicar o produto
sobre a região desejada, massageando até completa absorção ou com o auxílio de
microcorrentes.
Modo de usar (Secativo): Após a aplicação do fluido antiacne, aplicar o secativo
AntiAcne em toda a região desejada ou somente nos pontos de acne, massageando
até completa absorção. Pode ser utilizado com o auxílio de eletroterapia
(ionizadores: polaridade positiva, microcorrentes, entre outros).

Fluído | 15ml • Secativo | 15ml - P0292

tri-end MASK
Extratos de Calêndula, Aloe Vera, Licorice, Alecrim, Aveia, PCA de Zinco,
Acácia do Senegal, Levedura e Alpha-Glucan.

• Máscara selante e calmante
Tri-End Mask é uma delicada máscara em gel com função de finalizar e selar os
procedimentos em cabine fornecendo ação calmante e reequilibrante. Enriquecida
com PCA de Zinco e extratos Pré e Pós-Bióticos. A associação da Tri-END Mask nos
procedimentos estéticos propõe uma melhora rápida do processo acneico com o
reforço da barreira química.
Modo de usar: Aplique 4 pumps da Máscara Gel Selante Tri End Mask em toda a face.
Deixar agir por 5 minutos. Se necessário espalhe o excedente e não remova o produto.

P0286 | 100g
uso home care

Tri-Clear
Colágeno, Propólis, Biosacharide Gum-1, Extratos de Calêndula, Alecrim
E Centella Asiática.

• Sabonete facial para peles com acne
Higienizante em sabonete, regulador da oleosidade, elimina as impurezas e auxilia
na recuperação da beleza e saúde da cútis. Dentre os ativos, destaque para os
seborreguladores e repositores de elementos essenciais para a pele.
Modo de usar: com a pele úmida, aplicar uma pequena porção do produto e
realizar movimentos circulares até formar espuma. Fazer isso por aproximadamente
dois minutos e enxaguar com água. P0111 | 180 ml
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Tri-Tonic
Hamamélis, Própolis, PCA de Zinco.

• Loção tônica secativa
É um tônico com formulação balanceada, desenvolvido exclusivamente para as peles
acneicas.
Modo de usar: Após higienização da pele, aplicar Tri-Tonic por todo o rosto com
auxílio de algodões, deixar absorver naturalmente.

P0286 | 100g

Tri-Control
Complexo Antiacne, Pantenol, Óleo de Melaleuca e Alantoína

• Previne e controla a acne
O Tri-Control tem uma fórmula exclusiva com princípios ativos altamente eficazes
que equilibram a pele, controlando o surgimento de cravos e espinhas. Seu uso
contínuo não somente trata as lesões presentes, mas também evita a formação de
novas lesões, além de minimizar a oleosidade excessiva, sem ressecar a pele.
Modo de usar: aplicar uma porção do gel em toda a face, diariamente pela
manhã ou à noite

P0022 | 60 g

Tri-Def
Extratos Boswéllico, Betulínico e Ursólico

• Mousse antiacne secativo e anti-irritante
Mousse para pele acneica, ajuda no controle da oleosidade e das imperfeições
cutâneas. Indicado para peles oleosas e acneicas, apresenta elementos de plantas e
frutas com propriedades medicinais e função reguladora.
Modo de usar: aplicar uma porção do mousse em toda a face. Utilizar três vezes
por semana. Uso noturno.

P0046 | 55 ml
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linha
linha

solar
solar

A proteção solar já faz parte das necessidades básicas
dos indivíduos. O sol tem efeito cumulativo e provoca,
além de manchas, envelhecimento precoce e doenças
como câncer de pele. Proteger a pele é mais que uma
necessidade, e escolher o protetor solar ideal é tarefa
importante e de grande responsabilidade.

eficácia
comprovada

testado
dermatologicamente

Proteção FPUVA e
UVB comprovada

Sol sob medida!

O verão, considerado uma das estações favoritas do ano, é sinônimo de férias, praia e piscina. Contudo, a
exposição excessiva às radiações solares pode catalisar o envelhecimento e provocar manchas, edemas e
aumentar a incidência de câncer de pele.
Pensando nisso, a Bel Col Cosméticos desenvolveu a linha multifuncional de proteção solar Solectiv, que protege
a pele das radiações UVA e UVB, e se adequa às necessidades de diferentes tipos de pele, garantindo proteção,
hidratação, prevenção do envelhecimento cutâneo e cobertura de pequenas imperfeições.
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SOLECTIV - FPS 30

• Protetor solar facial e corporal

Solectiv Bel Col é um protetor solar com FPS 30 e UVA, desenvolvido com
filtros solares biocompatíveis que garantem ampla proteção contra os raios
ultravioletas. É enriquecido com Colágeno e Elastina, promovendo hidratação à
pele. Com ação antirradicais livres, previne rugas e manchas solares. Disponível
nas versões 60 g e 120 g.
Modo de usar: Aplicar uma camada uniforme sobre a região a ser protegida
30 minutos antes da exposição ao sol. Reaplicar de 2 em 2 horas e após
sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com toalha e durante a
exposição ao sol. Uso diário.

P0029 | 120 g • P0045 | 60 g

SOLECTIV FLUIDO - FPS 30

Colágeno, Pró-Vitamina B5 e Vitamina

• Protetor Solar com base fluida
O Solectiv Fluido foi formulado em base fluida para rápida absorção,
apresenta fácil aplicação e proporciona toque seco e sensação agradável
a pele. Em sua composição, ainda apresenta, uma combinação de ativos,
capazes de hidratar e proteger a pele contra os radicais livres e efeitos
nocivos dos raios solares.
Modo de usar: Aplicar uma camada uniforme sobre a região a ser
protegida 30 minutos antes da exposição ao sol. Reaplicar de 2 em 2
horas e após sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com toalha
e durante a exposição ao sol. Uso diário. P0190 | 100 ml

SOLECTIV - FPS 50 e 60
Itens vendidos separadamente

• Protetor solar de alta proteção

Elaborados em composição altamente hidratante, apresenta fórmula
associada aos benefícios do colágeno ao alto fator fotoproteção UVA-UVB,
contribuindo para a hidratação, jovialidade e manutenção da capacidade
sustentação das células e função estrutural da pele.
Modo de usar: Aplicar uma camada uniforme sobre a região a ser
protegida 30 minutos antes da exposição ao sol. Reaplicar de 2 em 2
horas e após sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com toalha
e durante a exposição ao sol. Uso diário.

P0246 | 50 G • P0234 | 50 g
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SOLECTIV - Mineral Powder

• Protetor solar em pó compacto FPS 30

Com textura leve, promove cobertura suave e confere efeito matte à pele.
Possui ação antioxidante e antiage, que previnem o envelhecimento. Atua
também como hidratante.
Nas cores: Marfim, Areia, Areia Intenso, Bege, Canela e Bronze.
Modo de usar: Aplicar uma camada uniforme sobre a pele 30 minutos
antes da exposição solar, reaplicar o produto durante o dia para garantir
sua efetividade. Uso diário. 12 g

Marfim

Areia

Areia
Intenso

Bege

Canela Bronze

SOLECTIV - Color

• Protetor solar tonalizante FPS 30

Oferece alta proteção UVA-UVB e funciona como base tonalizante,
disfarçando pequenas imperfeições. Possui consistência leve e é livre
de oleosidade.
Nas cores: Areia, Areia Intenso, Bege, Canela e Bronze.
Modo de usar: Aplique uma camada uniforme sobre a pele no mínimo
30 minutos antes da exposição solar. Uso diário. 60 g

AREIA

AREIA
INTENSO

BEGE

CANELA

BRONZE

SOLECTIV - High Blur

• Base de alta cobertura FPS 50

Com uma base tonalizante de alta cobertura, resistente à
água, dermatologicamente e oftalmologicamente testado e
aprovado. Sua fórmula foi desenvolvida utilizando filtros solares
com tecnologia de última geração que garante alta proteção a
pele contra os raios UVA e UVB.
Nas cores: Areia, Bege e Canela.
Modo de usar: Aplique uma camada uniformemente para um
acabamento mate, aveludado e cobertura das imperfeições.
Não usar em peles com tendência à sensibilização. Faça um
teste de contato do produto com a pele antes de aplicá-lo em
todo o rosto. 40 g
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AREIA

BEGE

CANELA

microagulhamento

microagulhamento

O microagulhamento é uma técnica realizada através
da aplicação superficial de um rolo com microagulhas
sobre a pele, sendo ele, o responsável pela abertura de
microcanais que irão viabilizar a permeação de ativos.
Pensando na praticidade e segurança que o profissional
precisa no momento da aplicação da técnica, a Bel Col
desenvolveu 2 tipos de ampolas concentradas para
potencializar os procedimento mais pedidos nas clínicas
de estética, o de rejuvenescimento (reparação tecidual)
e o de clareamento.

eficácia
comprovada

testado
dermatologicamente

MONODOSE HEXYL.4R
Hexylresorcinol

• Ampolas concentrada clareadora
Hexyl.4R é um fluido especialmente desenvolvido para
utilização em procedimentos de clareamento da pele. Sua
fórmula contém Hexylresorcinol e viscosidade leve que o
torna ideal para utilização com microagulhamento.
Modo de usar: Aplicar sobre a pele de acordo com o tipo de
recursos eletroterápicos ou terapias com microagulhamento.

P0284 | contém 5 ampolas / 3 ml cada

MONODOSE OXYAGE
Fator de Crescimento com Tecnologia Nanofactor (TGF-β3),
Ácido Hialurônico, Alantoína, Colágeno, Oligoelementos.

• Ampola concentrada para reparação tecidual
O Fluido Concentrado Antissinais Oxyage possui ingredientes
com alto potencial transformador, nutritivo e firmador que
ajudam a suavizar rugas e estimular a vitalidade da pele. Ideal
para utilização com microagulhamento.
Modo de usar: Aplicar sobre a pele de acordo com o tipo de
recursos eletroterápicos ou terapias com microagulhamento.

P0285 | contém 5 ampolas / 3 ml cada

Confira os kits completos para microagulhamento
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linha hexyl

linha
hexyl
charcoal edition

charcoal edition

A Bel Col apresenta a linha Hexyl.4R Profissional
Charcoal Edition, com Tecnologia Whitening Active 5.7,
cinco produtos com sete mecanismos de ação, o kit traz
um tratamento completo de clareamento de manchas
eficaz em três etapas, sendo elas a Etapa Detox, Etapa
Peeling e a Etapa de Modulação Gênica.

eficácia
comprovada

testado
dermatologicamente

com carvão ativado

TECNOLOGIA

WHITENING

ACTIVE

5.7

CLAREAMENTO SEGURO E EFICAZ
• Kit para clareamento eficaz da pele em 5 etapas
Para o tratamento eficaz das manchas em cabine, a Bel Col apresenta o kit profissional Hexyl.4R Charcoal Edition.
Um passo a passo completo de clareamento global das manchas baseado na Tecnologia Whitening Active 5.7,
sendo 5 produtos e 7 mecanismos de ação divididos entre a Etapa Preparação Detox, Etapa Peeling e Etapa
Modulação Gênica, passos estrategicamente elaborados para chegar a excelência no clareamento.
Modo de usar: Consulte o passo a passo do programa completo em nosso site www.belcol.com.br.

K0293 | Contém 5 itens
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teste de eficácia

Testes de segurança e eficácia foram realizados com o uso do produto Fluido Clareador
Hexyl.4R durante estudos de 42 e 28 dias, respectivamente.

REDUÇÃO DAS MANCHAS

100%

100% dos voluntários apresentaram
redução das manchas após avaliação.

MELHORA NAS MANCHAS

86%

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação clínica.

MELHORA GERAL DAS MANCHAS

80%

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva.

EFEITO LIFTING

53%

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva.

uso home care

SABONETE HEXYL.4R
Hexylresorcinol

• Sabonete clareador Facial
O sabonete Hexyl.4R Bel Col é indicado para todos os tipos de pele. Seu pH
balanceado permite a remoção das impurezas de uma forma eficaz, e sem
agredir a pele.
Modo de usar: Aplicar uma porção do sabonete sobre a pele úmida e massagear
até formar espuma. Remover com água abundante.
Dica: Seque sua pele com delicadeza, utilizando lencinhos de papel, sempre
que possível.
P0157 | 100 ml

FLUIDO HEXYL.4R
Hexylresorcinol

• Fluido clareador facial
Com eficácia comprovada, o Hexyl.4R Fluido Clareador Bel Col promove o
clareamento da pele com resultados perceptíveis em 28 dias de uso. Pode
ser usado durante o dia e a noite, em qualquer estação do ano. Hexyl.4R é
um produto dermatologicamente testado que promove clareamento com
segurança para a pele.
Modo de usar: Após higienizar a pele com o Sabonete Hexyl.4R Bel Col, aplicar
Hexyl.4R Fluido Clareador em toda a face pela manhã e a noite.
Dica: Nunca use produtos de clareamento da pele sem a adequada proteção solar.
P0158 | 30 ml
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oxyage
oxyage
O envelhecimento é um processo de degradação de
algumas fibras de colágeno e elastina provocando
a perda de elasticidade e firmeza da pele, devido
alguns fatores internos e externo.
O tratamento Oxyage é desenvolvido com os
mais ricos princípios ativos rejuvenescedores que
são eficazes no combate ao envelhecimento,
melhorando a qualidade da pele, hidratação, textura,
viço e luminosidade.

eficácia
comprovada

testado
dermatologicamente

COM FATOR DE CRESCIMENTO POLIPEPTÍDEO

+10 ativos Rejuvenescedores
53,3%

DOS JULGADORES
APRESENTARAM*:

+ Definição do

66,7%

DOS JULGADORES
APRESENTARAM*:

80,0%

DOS JULGADORES
APRESENTARAM*:

+ Melhora nas linhas
de expressão

+ Maciez
+ Hidratação
+ Firmeza
+ Elasticidade
+ Viço
+ Densidade da pele

contorno facial

(Redução de até 3 cm)

*estudo clínico realizado em 37 dias

KIT OXYAGE TECHNOLOGY
• Tratamento eficaz para o rejuvenescimento
O Kit Oxyage Technology age diretamente nas camadas da derme e epiderme, contribuindo para o estímulo
da cicatrização, síntese e reposição de proteínas, além de proporcionar a renovação e revitalização da região
cutânea, atuando como verdadeiro protagonista no tratamento anti-idade e combate ao envelhecimento.
Modo de usar: Consulte o passo a passo completo no site da www.belcol.com.br.

P0243 | Contém 6 itens
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PREPARADOR FASE 1 E FASE 2
Alantoína, Extrato de Bétula e Ácidos Glicólico, Lático e Salicílico

• Kit facial para esfoliação química
Os preparadores Fase 1 e Fase 2 Oxyage consistem em um método
eficaz para renovação celular. São produtos formulados para serem
mesclados no momento de uso. Esta combinação resulta em um
mousse de fácil aplicação, que proporciona remoção das células
mortas da superfície da pele e estímulo na regeneração do tecido.
Deixa a pele pronta para receber outros ativos
Modo de usar: Colocar em uma cubeta, uma dose do preparador
fase 1 e uma dose do preparador fase 2. Misturar as duas fases e
aplicar sobre a pele todo o conteúdo. Com as pontas dos dedos,
friccionar levemente por aproximadamente um minuto. Retirar com
algodões umedecidos em água. P0229 | 190 ml cada

MÁSCARA BIO REVITALIZANTE
Água Marinha, Colágeno, Extrato de Algas e Silanol

• Restaura o viço da pele, repõe o silício e mineral
A Máscara Biorevitalizante Oxyage é enriquecida com Água Marinha, Colágeno,
Silanol (Hidroxyprolisilane) e Extrato de Algas, ingredientes essenciais para
estimular o metabolismo e a regeneração celular, proporcionando melhora da
textura, hidratação e viço da pele.
Modo de usar: Aplicar a máscara facial por toda a área a ser trabalhada, em
seguida, sobrepor algodões umedecidos com água ou tônico e aquecer o local,
apenas com o calor das mãos, por cerca de 1 minuto. Deixar o produto agindo
por 10 minutos. Retirar os algodões e finalizar o procedimento com movimentos
de drenagem até completa absorção.. P0134 | 190 ml

uso home care

SÉRUM FACIAL RENOVADOR
Colágeno, Oligoelementos Ácido Hialurônico e TGF-β3

• Prolonga o resultado do tratamento profissional
Com ativos semelhantes aos produtos do tratamento profissional, o Sérum
Oxyage tem como finalidade prolongar os efeitos do procedimento realizado em
cabine. É um produto com textura leve e agradável ao toque que proporciona
alta hidratação e nutrição, além de aumentar a oxigenação da pele.
Modo de usar: Com a pele limpa, aplicar o Sérum no rosto, pescoço e colo
espalhando com movimentos circulares até completa absorção do produto.
Uso dia e noite. P0135 | 50 ml
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máscaras
mascaras
faciais
faciais e ecorporais
corporais
Para aproveitar todos os benefícios que as máscaras
faciais e corporais podem proporcionar para a pele,
é importante utilizar produtos desenvolvidos com alta
segurança, qualidade e que sejam direcionados ao
biotipo e disfunção que se desejar tratar. Pensando nisso,
a Bel Col Cosméticos desenvolveu uma linha completa de
máscaras faciais e corporais enriquecidas com colágeno,
minerais e outros ativos extremamente importantes para a
manutenção da saúde e jovialidade da pele.

+

produtos de uso associado

Máscaras Multifuncionais

A linha exclusiva ainda proporciona vigor, hidratação e rejuvenescimento para a região, associando a
multifuncionalidade de sua fórmula ao alto poder de penetração, ação e eficácia das máscaras faciais e corporais,
de maneira a combinar seus benefícios a altos resultados e tecnologia cosmética inovadora, são capazes de
proporcionar a melhora do aspecto geral da pele, de modo a garantir resultados visíveis desde a primeira aplicação.
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REVITALIZE IN - OURO
Extrato de Acácia Senegal, Colágeno e Agentes emolientes.
• Efeito revitalizante
Com propriedades anti-inflamatórias e estimulantes das proteínas de
sustentação dos tecidos. Aumenta o sistema de defesa da pele e previne
a perda de sustentação e elasticidade da pele, melhorando assim os
sinais do envelhecimento.
Modo de usar: Espalhe sobre a pele de maneira uniforme e aguarde de 6
a 10 minutos e inicie a técnica de Spider Web (dedilhamento com as pontas
dos dedos). P0220 | 180 g • P0223 | 50 g

WHITENING IN - PÉROLA NEGRA
Extrato de Pérola Negra, Colágeno, Carvão Ativado, Óleo de Pracaxi
• Efeito iluminador
Enriquecida com Carvão Ativado, ajuda a promover a renovação celular,
deixando a pele mais clara, iluminada e uniforme.
Modo de usar: Espalhe sobre a pele de maneira uniforme e aguarde de 6
a 10 minutos e inicie a técnica de Spider Web (dedilhamento com as pontas
dos dedos). P0222 | 180 g • P0225 | 50 g

DETOX IN - SAFIRA
Pó de Safira, Extrato de broto de trigo, Concentrado de Suco Verde,
Colágeno e Clorofila
• Efeito depurativo e antioxidante
Enriquecida com coquetel de agentes antioxidantes, ajuda na metabolização e
eliminação das toxinas, reequilibra, restaura e melhora o aspecto geral da pele.
Modo de usar: Espalhe sobre a pele de maneira uniforme e aguarde de 6
a 10 minutos e inicie a técnica de Spider Web (dedilhamento com as pontas
dos dedos). P0221 | 180 g • P0224 | 50 g

HIDRAGEL E AQUAGEL
Colágeno e Aqua Licorice
• Gel condutor de massagem, eletroterapia e para uso máscaras em pó.
Ambas enriquecem os procedimentos faciais e corporais. Podem ser utilizadas
associadas a outras máscaras para aumentar o rendimento e melhorar o
manuseio das mesmas, alem disso a Hidragel pode ser utilizada em massagens
faciais como drenagem linfática, finalizar um tratamento de peles sensiveis
e já a Aquagel pode ser associado a tratamentos clareadores com seu poder
iluminador e anti-inflamatório. Modo de usar: Consulte o modo de uso na
embalagem de acordo com o procedimento estético que será realizado.

P0010 | 250 g e P0052 | 250 g
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BIO PLASTIC DERMOHIDRATANTE
Oligoelementos e Colágeno
• Máscara hidroplástica em pó para todos os tipos de pele
Máscara oclusiva que impede a perda de água transepidérmica, auxiliando
na manutenção do equilíbrio hídrico e da hidratação cutânea. É rica em
oligominerais, elementos essenciais para a saúde da pele. Indicada para todos
os tipos de pele, especialmente para peles desidratadas.
Modo de usar: Para preparar a mescle o gel ideal de acordo com a
necessidade e consulte o modo de uso na embalagem. P0037 | 300 g

ARGILLAMASK - AMARELA
Argila Amarela, Colágeno, Extrato de Aloe Vera e Hydroxyprosilane C
• Efeito antiflacidez cutânea
Máscara de argila de fácil aplicação e remoção, é enriquecida com ingredientes
firmantes e nutritivos. Indicada para associar principalmente aos tratamentos de
flacidez e rejuvescimento.
Modo de usar: Aplicar uma fina camada na região da pele que se deseja
trabalhar, aguardar 20 minutos e retirar com toalha umedecida. P0266 | 625 g

ARGILLAMASK - VERDE
Argila Verde, Colágeno, Extrato de Aloe Vera e Extrato de Gengibre
• Efeito desintoxicante
Máscara de argila de fácil aplicação e remoção, é enriquecida com
ingredientes desintoxicantes, antiinflamatorios e seborreguladores. Indicada
para associar principalmente aos tratamentos de controle de oleosidade, acne,
capilar, HLDG e adiposidade localizada.
Modo de usar: Aplicar uma camada na região da pele que se deseja trabalhar,
aguardar 20 minutos e retirar com toalha umedecida. P0267 | 625 g

ARGILLAMASK - BRANCA
Argila Branca, Colágeno, Extrato de Aloe Vera e Extrato de Alcaçuz
• Efeito clareador
Máscara de argila de fácil aplicação e remoção, é enriquecida com ingredientes
clareadores. Indicada para associar principalmente aos tratamentos de
clareamento facial e corporal.
Modo de usar: Aplicar uma camada na região da pele que se deseja trabalhar,
aguardar 20 minutos e retirar com toalha umedecida. P0265 | 625 g
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MÁSCARA HIDRO FRUIT
Argila Branca, Manga, Mamão e Cupuaçu
• Confere alta hidratação
Composta por princípios ativos obtidos das frutas colhidas de forma
sustentável, hidrata e equilibra o manto hidrolipídico.
Modo de usar: Aplique uma camada por todo o rosto, pescoço e colo, e
deixe agir de 15 a 20 minutos, em seguida retire com auxílio de algodões
umedecidos em água.

P0054 | 180 g

MÁSCARA RELAX FRUIT
Argila Branca, Maçã Verde, Maracujá e Andiroba
• Oferece efeito calmante
Ajuda a reduzir a hiperemia e as sensações desconfortáveis geradas após
alguns procedimentos. Possui efeito relaxante, remineralizante e hidratante.
Modo de usar: Aplique uma camada por todo o rosto, pescoço e colo, e
deixe agir de 15 a 20 minutos, em seguida retire com auxílio de algodões
umedecidos em água.

P0055 | 180 g

MÁSCARA VIGOR FRUIT
Argila Branca, Banana, Acerola e Castanha do Pará
• Proporciona vigor e firmeza
A Máscara Vigor Fruit auxilia no combate aos radicais livres, previne o
envelhecimento precoce e aumenta resistência, proporcionando firmeza e
turgor à pele.
Modo de usar: aplicar uma camada por todo o rosto, pescoço e colo.
Deixar agir por 15 a 20 minutos e retirar com água. Pode ser usada até duas
vezes por semana.

P0056 | 180 g
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área
dos
area dos
olhos

olhos

A região dos olhos é a primeira região do rosto a
apresentar sinais de envelhecimento. Além da sua
espessura mais fina, os movimentos inerentes ao local,
repetidos milhares de vezes durante a vida, também
colaboram para a formação de linhas. Por isso, é
muito importante investir em cuidados desde cedo.
Estes produtos ajudam na hidratação, luminosidade e
manutenção da juventude da área dos olhos.

eficácia
comprovada

testado
dermatologicamente

NANO
peeling
lifting

NANO EYE PRO-SOLUTION
• Nano Peeling: Lipohidroxiácidos Lático e Salicílico, Polihidroxiácido - Gluconolactona
• Nano Lifting: Ácido Ferúlico Nanoparticulado, Hidroxiprolisilane, Hibiscus, Raffermine, Biopolímeros
• Kit de tratamento integral para área dos olhos
Nano Eye Pro-Solution é um kit inovador e efetivo para uso em cabine, composto por dois produtos para
tratamento cosmético de olheiras, bolsas e sinais do envelhecimento, são eles: Nano Peeling, que realiza
esfoliação química segura e gradativa na área dos olhos, capaz de melhorar a qualidade da pele e potencializar
a absorção dos produtos de tratamento, e o Nano Lifting, um fluido concentrado que melhora a aparência das
olheiras e ameniza os sinais de envelhecimento, promovendo hidratação profunda e efeito lifting.
Modo de usar: Com a pele limpa, aplicar Nano Peeling na área dos olhos realizando manobras de drenagem
linfática. Não retirar e aplicar o Nano Lifting, e massagear até completa absorção. O Nano Lifting pode ser
utilizado com o auxílio de microcorrentes. Deixar agir de 6 à 8 horas. Utilizar de 2 a 3 vezes por semana.

P01798 | 15 ml cada
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teste de eficácia

Estudo clínico de eficácia na área dos olhos do produto Nano Eye Solution após 28 dias

REDUÇÃO DE OLHEIRAS

EFEITO LIFTING

97%

97%

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva

AUMENTO DA HIDRATAÇÃO

87,9%

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação clínica

EFEITO LIFTING
de voluntários que referiram
100% Percentual
melhora em avaliação clínica

uso home care

NANO EYE SOLUTION
• Nano Eye Dia: Ácido Ferúlico Nanoparticulado e Extrato de Physalis
• Nano Eye Noite: Hidroxiprolisilane, Hibiscus, Raferminne e
Ácido Ferúlico Nanoparticulado
• Emulsão diurna e fluido noturno para olheiras
Kit de tratamento dia e noite para clareamento e controle das olheiras baseado em
nanotecnologia.
Modo de usar: Nano Eye Dia: aplicar em volta das pálpebras uma pequena
porção do produto com suaves massagens circulares até sua completa absorção.
Nano Eye Noite: encostar a parte metálica da embalagem no canto interno da
pálpebra e aplicar em volta das pálpebras superior e inferior em sentido horário.

P0126 | Nano Eye Dia | 15 g • Nano Eye Noite | 15 ml

ILUMINEÉ
Pantenol, Cafeisilane e Vitamina E
• Creme concentrado
Promove hidratação e nutrição intensa, protegendo a região dos fatores que
provocam o envelhecimento. Auxilia na drenagem do inchaço que forma as bolsas
na área dos olhos.
Modo de usar: Aplicar uma pequena porção do produto com a ponta dos
dedos, na região dos olhos. Fazer movimentos circulares até completa absorção.

P0043 | 15 g
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focalize

focalize
led

led

Os fluidos fotopermeáveis possui uma
tecnologia balanceada para acompanhar os
tratamentos estéticos com fototerapia. Ao
aplicar o fluido sobre a pele, uma película é
formada, e com ela o feixe de luz emitido pelo
aparelho é focalizado, promovendo o máximo
de aproveitamento dos benefícios da luz.
Escolha o intervalo e o tempo da luz indicado
pelo fabricante do seu aparelho e aproveite os
benefícios de cada fluido.

uso exclusivo com
fototerapia biomodulada

ACNLED
Ácido Oleanólico, Extrato de Enantia Chlorantha, Ácido
Hialurônico e Oligominerais
• Fluido para uso com LED para peles com acne
ACNLED foi desenvolvido para potencializar os procedimentos estéticos
das peles com acne. Ele foi formulado com princípios ativos que ajudam
a reduzir a oleosidade excessiva pelo descontrole da atividade das
glândulas sebáceas. Ajuda a administrar o processo inflamatório da acne,
além de proporcionar a hidratação necessária para a pele acneica.
Modo de usar: Aplicar o produto por toda a região que será
exposta a luz. Após a aplicação, retirar o produto com algodão ume
decido com água e finalizar com o protetor solar Solectiv de sua
preferência. A luz deve ser aplicada de acordo com a especificação
do fabricante do aparelho.

P0200 | 30 ml
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CLARILED
Ácido Hialurônico e Oligominerais

• Fluido para uso com LED clareador da pele
CLARILED é um fluido desenvolvido para ajudar nos procedimentos
estéticos para clareamento da pele. Sua fórmula foi desenvolvida com
Ácido Mandélico, excelente ativo derivado de amêndoas que atua nas
desordens de pigmentação da pele, e Hexylresorcinol, ativo clareador
seguro e eficaz que age nas diferentes etapas da melanogênese.
Modo de usar: Aplicar o produto por toda a região que será
exposta a luz. Após a aplicação, retirar o produto com algodão
umedecido com água e finalizar com o protetor solar Solectiv
de sua preferência. A luz deve ser aplicada de acordo com a
especificação do fabricante do aparelho. P0206 | 30 ml

CALMLED
Proteína do Leite, Lactose, Ácido Hialurônico e Oligominerais
• Fluido para uso com LED calmante para a pele
CALMLED é um fluido desenvolvido para uso com aparelhos de LEDs
após os procedimentos de peelings químicos, aplicação laser, CO2,
diamantes e pós-limpeza de pele.
Modo de usar: Aplicar o produto por toda a região que será
exposta a luz. Após a aplicação, retirar o produto com algodão
umedecido com água e finalizar com o protetor solar Solectiv
de sua preferência. A luz deve ser aplicada de acordo com a
especificação do fabricante do aparelho. P0201 | 30 ml

STRUCTLED
Matrikinas, Ácido Hialurônico e Oligominerais

• Fluido para uso com LED para peles envelhecidas
STRUCTLED foi desenvolvido para potencializar os procedimentos
estéticos contra os sinais do envelhecimento, O STRUCTLED foi formulado
com um blend de duas matrikinas (Pal-GHK e Pal-GQPR) que atuam
na renovação celular e regeneração tecidual, reparando o tecido
enfraquecido pelas agressões causadas com o decorrer dos anos.
Modo de usar: Aplicar o produto por toda a região que será exposta a
luz. Após a aplicação, retirar o produto com algodão umedecido com água
e finalizar com o protetor solar Solectiv de sua preferência. A luz deve ser
aplicada de acordo com a especificação do fabricante do aparelho.
P0202 | 30 ml
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linha corporal

linha corporal

A linha Bel Col Corporal conta com mais de 15 produtos
para uso profissional, além de cosméticos indicados para
aplicação home care. Com formulações desenvolvidas
para potencializar e aprimorar os tratamentos em cabine,
apresenta composição altamente tecnológica. Conheça
em detalhes a linha completa e composta por argilas,
géis, sais, ampolas concentradas e cremes.

Versatilidade

Multifuncionalidade

MULTICREAM
Cafeisilane C, Ginkgo Biloba, Centella Asiática, Gengibre, Algas Marinhas,
Óleo de Semente de Uva e Óleo Essencial de Lavanda

• Creme multifuncional para massagem
Desenvolvido a partir da união da base tecnológica de alto deslizamento, com
ingredientes ativos especialmente incorporados na fórmula, pode ser associado
a todos os tipos de massagem, proporcionando maior tempo de deslizamento.
Além de atender a necessidade das mais diversas disfunções corporais, ainda
garante à pele agradável sensação.
Modo de usar: Aplicar sobre toda a região a ser trabalhada, promovendo
movimentos de acordo com a técnica de massagem aplicada. P0236 | 1 kg

NEUTROCREAM
Neutro de ingredientes ativos

• Creme neutro para massagem
De formulação diferenciada, não apresenta corantes, perfumes ou
ingredientes ativos em sua composição. A base cremosa e de alto rendimento
ainda oferece maior economia ao profissional, promovendo facilidade de
deslizamento e viabilizando as manobras da técnica de massagem escolhida.
Contém ingredientes de alta qualidade e promove a sensação de uma pele
sedosa e aveludada.
Modo de usar: plicar sobre toda a região a ser trabalhada, promovendo
movimentos de acordo com a técnica de massagem aplicada. P0235 | 1 kg
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slimR
Cafeína, Extratos Vegetais de Hera, Equisetum e Ruscus

• Creme redutor de medidas
uso home care

SlimR é rico em princípios ativos lipolíticos e estimulantes do metabolismo
cutâneo, que além de auxiliarem na redução de medidas, hidratam a pele,
repondo os nutrientes essenciais que esta necessita.
Modo de usar: aplicar nas regiões a serem trabalhadas, realizando
movimentos de massagem para maior penetração do produto. Associar ao
uso do produto home care diariamente, para se obter um melhor resultado
na redução de medidas. P0151 | 200 g • P0082 | 1 kg
Melhora da

celulite

79%

dos voluntários

Referiram melhora
no quadro de celulite

slimF
Extratos Marinhos de Caviar, Ostra e Algas Laminárias

• Creme firmador corporal

uso home care

Com princípios ativos ricos em nutrientes como aminoácidos, minerais,
vitaminas e proteínas, SlimF é um produto completo para o tratamento
cosmético da flacidez da pele, que atua repondo os nutrientes necessários à
saúde, vitalidade e firmeza.
Modo de usar: aplicar nas regiões desejadas, realizando movimentos de
massagem para maior penetração do produto. Para obter melhor resultado,
associe o uso do creme profissional ao produto da linha home care, com
indicação de uso diário. P0150 | 200 g • P0081 | 1 kg
Pele

Mais Firme

56%

Melhora na firmeza
após avaliação
instrumental

slimC
Cafeína, Extratos de Algas, Gengibre e Centella Asiática

• Creme anticelulite
uso home care

Contém princípios ativos remineralizantes, hidratantes e estimulantes da
circulação periférica, como os Oligoelementos, Algas Marinhas, Gengibre e a
Centella Asiática, SlimC atua descongestionando as regiões acomedidas por
celulite. É de fácil aplicação e ótimo deslizamento para a massagem.
Modo de usar: aplicar nas regiões desejadas, realizando movimentos de
massagem para maior penetração do produto. Para obter melhor resultado,
associe o uso do creme profissional ao produto da linha home care, com
indicação de uso diário. P0149 | 200 g • P0165 | 1 kg
Redução de

medidas

82%
dos voluntários

Apresentaram
redução em avaliação
dermatológica
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SOS FLACIDEZ
DMAE, Ácido Mandélico, Colágeno, Pro Vitamina B5 e Hidrolisado de Soja

• Ampolas concentradas para tratamentos de flacidez corporal
SOS Flacidez atua na correção e prevenção das disfunções cutâneas.
Promove firmeza e elasticidade, além de fortalecer as fibras de colágeno,
atenuando estrias e estiramentos do tecido
Modo de usar: Aplicar as gotas (aproximadamente 50 gotas para uma área
de 30 x30 cm) do concentrado na região desejada e promover massagen
até total permeação do produto, adotando o protocolo do procedimento
estético de sugestão. P0256 | 10 ml

SOS GORDURA E CELULITE
com Pimenta Rosa, Laranja Amarga, Cafeína, Colágeno, Extrato Detox e
Óleos Essenciais.

• Ampolas concentradas para tratamentos de gordura e celulite
SOS Gordura e Celulite promove ação detoxificante e remineralizante.
De formulação diferenciada, reúne ingredientes ativos criteriosamente
selecionados para minimizar e prevenir essas disfunções.
Modo de usar: Aplicar as gotas (aproximadamente 50 gotas para uma área
de 30 x30 cm) do concentrado na região desejada e promover massagen
até total permeação do produto, adotando o protocolo do procedimento
estético de sugestão. P0257 | 10 ml

SOS CLAREADOR CORPORAL
com Extrato de Alcaçuz, Aloe Vera, Vitamina B3, D-pantenol, Pancratium
Maritimum e Colágeno.

• Ampolas concentradas para tratamentos de gordura e celulite
SOS Clareador é um concentrado especialmente desenvolvido para os
protocolos estéticos de regiões delicadas do corpo como virilha e axila.
Atua na prevenção, clareamento e controle da hiperpigmentação cutânea.

também na versão

home care

Modo de usar: Aplicar as gotas (aproximadamente 50 gotas para uma área
de 30 x30 cm) do concentrado na região desejada e promover massagen
até total permeação do produto, adotando o protocolo do procedimento
estético de sugestão. P0258 | 10 ml • Home Care P0268 | 15 ml
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ARGILLAMASK - AMARELA
com Argila Amarela, Colágeno, Extrato de Aloe Vera e Hydroxyprosilane C.

• Efeito antiflacidez cutânea
Máscara de argila de fácil aplicação e remoção, é enriquecida com ingredientes
firmantes e nutritivos. Indicada para associar principalmente aos tratamentos
de flacidez e rejuvescimento.
Modo de usar: Aplicar uma fina camada na região da pele que se deseja
trabalhar, aguardar 20 minutos e retirar com toalha umedecida.

P0266 | 625 g

ARGILLAMASK - VERDE
com Argila Verde, Colágeno, Extrato de Aloe Vera e Extrato de Gengibre.
• Efeito desintoxicante
Máscara de argila de fácil aplicação e remoção, é enriquecida com ingredientes
desintoxicantes, antiinflamatorios e seborreguladores. Indicada para associar
principalmente aos tratamentos de controle de oleosidade, acne, capilar, HLDG
e adiposidade localizada.
Modo de usar: Aplicar uma fina camada na região da pele que se deseja
trabalhar, aguardar 20 minutos e retirar com toalha umedecida.

P0267 | 625 g

ARGILLAMASK - BRANCA
com Argila Branca, Colágeno, Extrato de Aloe Vera e Extrato de Alcaçuz.
• Efeito clareador
Máscara de argila de fácil aplicação e remoção, é enriquecida com ingredientes
clareadores. Indicada para associar principalmente aos tratamentos de
clareamento facial e corporal.
Modo de usar: Aplicar uma fina camada na região da pele que se deseja
trabalhar, aguardar 20 minutos e retirar com toalha umedecida.

P0265 | 625 g
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EXFOGEL
Araucária, Bamboo e Cristais de Quartzo

• Esfoliante corporal
O esfoliante corporal ExfoGel remove as células mortas e é essencial para
preparar a pele para a realização dos demais passos do procedimento estético
corporal.
Modo de usar: com auxílio de uma espátula, colocar uma porção do
produto na palma das mãos. Espalhar sobre a pele e esfoliar com fricção de
leve a moderada na região a ser tratada. Friccionar até absorção do gel e
desprendimento das partículas. Retirar os grânulos com uma toalha seca.

P0116 | 1 kg

FRIOGEL
Cânfora, Mentol, Extratos de Carqueja, Gengibre, Café-Verde, Própolis e
Centella Asiática

• Gel Crioterápico
Produto de resfriamento tecidual com substâncias que interagem com as
estruturas da pele. Indicado nos tratamentos que visam redefinição dos
contornos e melhora nos quadros de celulite, gordura localizada e flacidez.
Modo de usar: Espalhar com o auxílio de espátula, uma camada de FrioGel
sobre a região do corpo a ser trabalhada. Deixar agir por aproximadamente
20 minutos. Não necessita remover. Não faça oclusão deste produto.

P0101 | 1 kg

LINFOGEL
Extrato de Hibiscus, Chá Verde e Rutan

• Gel drenante com deslizamento
LinfoGel é um gel desenvolvido especialmente para auxiliar o profissional
realizar procedimentos de drenagem linfática corporal. Sua formulação tem
grande poder deslizante, que facilita as manobras de drenagem linfática. O
extrato de hibiscus tem atividade desintoxicante, enquanto o chá verde reduz
as toxinas e a oxidação e o rutan oferece ação drenante.
Modo de usar: com a pele cuidadosamente limpa, aplicar nas regiões
do corpo à serem trabalhadas e promover manobras de massagem com
movimentos lentos e suaves. Deixar absorver naturalmente.

P0077 | 1 kg
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MELANGEL
Xantalgosil C, Extratos de Kava kava, Barbatimão e Garcínia

• Gel lipossomado
Mescla de substâncias específicas envolvidos em cápsulas de lipossomas, o
que viabiliza a penetração e promove resultados rápidos e satisfatórios nos
tratamentos corporais para redução de medidas e HLDG. Sua base aquosa,
em gel, viabiliza a associação do produto com eletroterapia, em especial a
eletroporação, e o ultrassom de alta potência.
Modo de usar: aplicar nas regiões comprometidas para facilitar o
deslizamento do equipamento. Para eletroporação, utiliza a polaridade
negativa. Para ultrassom de alta potência, utiliza-se o equipamento
associado ao programa de corrente polarizada. P0079 | 1 kg

STIMGEL
Gengibre, Nicotinato de Metila, Extrato de Capsicum, Zedoaria e Juá

• Gel hiperemiante
Desenvolvido para massagens aumentar a permeação de ativos, traz um mix
de seletos elementos que favorecem a circulação sanguínea e auxiliam nas
terapias corporais. Ele ajuda a promover aumento da circulação periférica,
aumentando os resultados das terapias profissionais em cabine.
Modo de usar: Aplique uma camada na região a ser trabalhada, espalhe e
aguarde o produto absorver. Não é necessário remover o produto da pele.
Após a absorção do StimGel, pode-se promover massagem modeladora ou
ativadora com o auxílio de produtos para massagem. P0078 | 1 kg

ULTRAGEL
Gingko Biloba e Caffeina

• Gel condutor para ultrassom convencional
Com ativos lipolíticos e base em gel, é utilizado como apoio ao ultrassom
convencional em tratamentos corporais.
Modo de usar: com o auxílio do ultrassom. Consultar protocolos no site
www.belcol.com.br. P0033 | 450 g

TERMOSAL
Sulfato de Magnésio, Cloreto de Sódio, Iodeto de Potássio, Algas Marinhas e Fucus

• Balsamo marinho multifuncional
Provoca um moderado aquecimento da pele, denominado termogênese, capaz de
potencializar os resultados dos tratamentos corporais.
Modo de usar: Dilua o produto em água morna/quente e utilize o produto
diluído direto na pele ou com auxílio de bandagens compressivas. P0104 | 1 kg
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IONCORPE
Centella Asiática, Castanha da Índia, Extrato de Cacau e Physiogenyl

• Fluido ativador corporal
IonCorpe Bel Col é um fluido corporal desenvolvido para potencializar os
resultados dos procedimentos corporais em cabine. Rico em princípios
ativos como Centella Asiática e Castanha da Índia possui também o Extrato
de Cacau e reposição de oligoelementos que ajudam no estimulo do
metabolismo cutâneo, otimizando os resultados.
Modo de usar: Espalhe o na região a ser trabalhada, estimule a permeação
com movimentos de pinçamentos e aguarde sua secagem. Em seguida,
continue o procedimento de acordo com a necessidade. A associação
poderá ser feita com cosméticos, como os cremes de massagem e também
com ionização ou microcorrentes. P0155 | 500 ml

KIT ESTUDANTE CORPORAL
• Para você montar vários procedimentos corporais!

P0255

Para proporcionar cuidado completo, elaboramos o Kit Corporal Estudante,
feito com produtos essenciais para quem está precisando daquele
empurrãozinho básico para arrasar nos protocolos corporais! E adivinhe
só! O nosso kit ainda acompanha sugestões de protocolos eficazes que te
ajudam a criar o seu próprio tratamento exclusivo!
Composto pelos produtos: Esfoliação (250 g), Massagem (250 g),
Ativação (250 ml), Máscara Quente (250 g) e Máscara Fria (250 g.

uso home care

AMINODERME BODY CREAM
Aminoácidos, PCA Sódio, Óleo de Amêndoas e Óleo de Semente de Uva.

• Creme reidratante com aminoácidos
Aminoderme Body Cream é um creme ideal para o pós-banho. Além de
hidratar a pele e protegê-la contra o ressecamento, é uma excelente opção
para cuidar das áreas ressecadas, como mãos, pés e cotovelos. Sua fórmula
exclusiva e altamente eficaz possui ingredientes compatíveis com a pele
para promover suavidade, luminosidade, vitalidade, maciez e hidratação
para todo o corpo.
Modo de usar: Aplique diariamente após o banho, em todo o corpo,
realizando movimentos circulares até total absorção. P0283 | 320 g
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ARQUITETUS BODY
Extrato de soja e ervilha, Chá verde, Vitamina E, Colágeno e Complexo AE

• Loção hidratante corporal para peles maduras
Arquitetus Body é uma loção corporal à base de Proteína de Soja e Extratos
de Ervilha, princípios ativos com propriedades altamente hidratantes,
nutritivas e revitalizantes. Arquitetus Body possui textura leve, toque suave,
baixa oleosidade, excelente espalhabilidade e rápida absorção, caracterís
ticas estas que proporcionam sedosidade à pele, deixando-a com aspecto
tratado e uma sensação de frescor e maciez.
Modo de usar: Indicado para uso logo após o banho, em todo o corpo.
Seu uso contínuo atua na melhoria da silhueta corporal. P0049 | 240 g

SLIM FIT
Slim Fit Before: Nicotinato de Metila, Gengibre, Zedoária e Juá
Slim Fit After: Extratos Marinhos de Caviar, Ostra e Algas Laminárias

• Dueto pré e pós-academia
O dueto Slim Fit é indicado para praticantes de atividade física. O Slim Fit Before,
para uso pré-atividade, possui ação derivada de princípios ativos indispensáveis
no combate à gordura localizada e celulite, enquanto o Slim Fit After é indicado
para aplicação após o treino, e também após o banho, além de ser responsável
por fechar o ciclo com ação firmadora, diminuindo a chance de flacidez.
Modo de usar: Aplicar uma porção do Slim Fit Before na região desejada
10 minutos antes do exercício físico. Massagear suavemente até a completa
absorção. Após atividade física e o banho, aplicar o Slim Fit After.

P0213 | 250 g (before) • 200 ml (After)

UREIA 10
Ureia 10%, Óleos Vegetais, PCA de Sódio.

• Creme reidratante corporal para peles secas e ásperas
Ureia 10 Bel Col é um creme corporal para hidratar as peles ásperas e secas,
aliviando o desconforto do ressecamento excessivo de todo o corpo. Ideal
para mãos, pés e cotovelos. Sua fórmula exclusiva e eficaz devolve suavidade,
luminosidade, vitalidade, maciez e hidratação intensa para todo o corpo.
Modo de usar: Com a pele limpa, aplicar o produto na área desejada
espalhando até completa absorção do produto. Recomenda-se o uso,
mínimo duas vezes ao dia.. P0299 | 320 g
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acessórios

acessorios

Confeccionados em material de altíssima qualidade,
os itens facilitam o trabalho profissional e ainda se
transformam numa excelente opção para serem
oferecidos como brindes a clientes especiais.

CUBETA E ESPÁTULA
• Praticidade para o profissional
Para facilitar os protocolos desenvolvidos em cabine, a Cubeta e
Espátula exclusiva da Bel Col é ideal para definir as proporções dos
produtos e associações cosméticas utilizadas.
Cor: Branca

FRASQUEIRA
• Opção para presentear clientes
Em verniz, pode ser encontrada nas cores branca e azul, é ideal para
transportar produtos.
Disponível nas cores branca (P0087) e azul (P0095).
Medidas: Altura 10 cm / Largura 20 cm / Profundidade 12 cm

PINCEL
• Facilita o trabalho profissional
Acessório importado da Alemanha, de altíssima qualidade e
durabilidade. As cerdas são macias, e facilitam a espalhabilidade
dos ácidos e dos fluidos. Não retém produto e não irrita a pele.
É prático de usar, fácil de transportar e viabiliza uma aplicação
uniforme. P0030
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BOLSA TÉRMICA
• Para transporte de produtos
Mantém os produtos em temperatura ideal. Possui alça de mão,
é prática e muito resistente. Disponível nos tamanhos pequeno e
grande, e na cor azul-marinho.
Pequena - P0085
Altura 22 cm / Largura 30 cm / Profundidade 16 cm
Grande - P0084
Altura 28 cm / Largura 33 cm / Profundidade 24 cm
Cor: cinza

AVENTAL
• Higiene nos procedimentos
Perfeito para todos os tipos de procedimento tem o tamanho
ideal para a realização de procedimentos faciais e corporais.
Produzido em Oxford, em tamanho único.
P0086

uso profissional

NECESSAIRE
• Opção para presentear clientes
Produzida em PVC transparente, tem zíper e acabamento
na cor branca.
Obs.: Os produtos não acompanham a necessaire. Imagem
meramente ilustrativa.
P0089
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