
www.belcol.com.br

GUIA DE
PRODUTOS

HOME CARE



um sonho de pele para toda a vidaUM SONHO DE PELE PARA TODA A VIDA



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.

Transformar “UM SONHO DE PELE EM REALIDADE”, ofertando alquimias da beleza altamente tecnológicas, eficazes e seguras.

QUEM SOMOSquem somos

MISSÃOmissao

VALORESvalores

REDES SOCIAISrede sociais

Integridade    •    Autenticidade    •    Transparência    •    Comprometimento    •    Respeito pelo indivíduo

@BELCOLCOSMETICOS TWITTER.COM/BEL_COL@BELCOLCOSMETICOS YOUTUBE.COM/WEBBELCOL
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O colágeno é uma proteína essencial para o organismo humano e o 

principal componente da pele, representando cerca de um terço de 

toda proteína encontrada no nosso corpo! Pesquisas recentes revelam 

que a produção natural de colágeno no organismo diminui cerca 

de 1% ao ano a partir dos 20 anos de idade, de forma crescente. 

Essa proteína contribui para a integridade, firmeza, sustentação, 

densidade e rejuvenescimento, e por isso sua reposição cosmética é 

fundamental, não é moda é necessidade! 

 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.  

O que é Colágeno?fluidos de colageno
FLUIDOS DE COLÁGENO

pele mais firme
e resistente

responsável pela cicatrização
de boa qualidade

pele sempre
jovem

gotas de juventude
GOTAS DE JUVENTUDE
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AÇÕES
• Anti-Idade e Antirrugas

• Ação tensora da Pele

• Efeito Lifting

• Hidratante

• Antissensibilizante

ATIVOS
• Colágeno

• Ácido Hialurônico

• Blue Light Filter

• Extrato de Portulaca

• Alphabisabolol

AÇÕES
• Anti-idade e Antirrugas

• Ação tensora da pele

• Efeito Lifting

• Hidratante

• Antioleosidade

ATIVOS
• Colágeno

• Ácido Hialurônico

• Blue Light Filter

• Própolis

• Alphabisabolol

MODO DE USAR: Aplicar o produto na palma da mão e espalhar 
com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.

MODO DE USAR: Aplicar o produto na palma da mão e espalhar 
com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.

fluidos de colageno
FLUIDOS DE COLÁGENO

R$ 147,68 R$ 147,68

BEL COL 1 - FLUÍDO DE COLÁGENO | 30 ml
peles normais e secas a partir de 20 anos

BEL COL 2 - FLUÍDO DE COLÁGENO | 30 ml
peles mistas e oleosas a partir de 20 anos

colageno
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fluidos de colageno
FLUIDOS DE COLÁGENO

AÇÕES
• Anti-idade e antirrugas

• Ação tensora da pele

• Efeito Lifting

• Hidratante

• Equilíbrio Hidrolipídico

ATIVOS
• Colágeno

• Ácido Hialurônico

• Blue Light Filter

• Vitamina E

• Extrato de Soja e Algas

BEL COL 3 - FLUÍDO DE COLÁGENO | 30 ml
peles mistas e oleosas a partir de 40 anos

BEL COL 4 - FLUÍDO DE COLÁGENO | 30 ml
peles normais e secas a partir de 40 anos

AÇÕES
• Anti-idade e antirrugas

• Ação tensora da pele

• Efeito Lifting

• Hidratante

• Antirressecamento

ATIVOS
• Colágeno

• Ácido Hialurônico

• Blue Light Filter 

• DMAE

• Polifenóis e Vitamina E  

MODO DE USAR: Aplicar o produto na palma da mão e espalhar 
com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.

MODO DE USAR: Aplicar o produto na palma da mão e espalhar 
com a ponta dos dedos deixando absorver naturalmente.

R$ 147,68 R$ 147,68

colageno



8

O Tratamento Dama Bel Col é uma inovação estética com 
um olhar especial para as mamas. Um SPA completo dos 
Seios, um cuidado íntimo contra a flacidez e estrias da pele 
das mamas, inspirado no melhor da tecnologia cosmética 
com princípios ativos rejuvenescedores, na olfativa do Óleo 
Essencial de Lavanda e na delicadeza das cores rosadas. Um 
momento para iluminar, hidratar e rejuvenescer a região 
que gera conforto e fornecer um “plus” em aquilo que você 
tem de melhor, sua autoestima. O tratamento consiste em 
4 sessões do protocolo intensivo, uma vez por semana e 
aplicações diárias do Creme Concentrado por 30 dias.

“ As mamas são símbolos
de plenitude feminina,
vamos cuidar delas ”

spa dos seiosspa dos seios
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CONTÉM
• Espuma Higienizante | 50 ml

• Esfoliante Três Elementos | 60 g

• Fluido Ativador Duo Time | 120 ml

• Máscara Emulsionante | 60 g

ATIVOS

• Ácido Mandélico

• Óleo Essencial de Lavanda

• Cristais de Bamboo

• Gluconolactona

• Niacinamida

• Água de Coco

MODO DE USAR: Consultar protocolo com o passo a passo.

R$ 519,05

DAMA TRATAMENTO SEMANAL DAMA CREME DIÁRIO | 50 g

spa dos seiosspa dos seios

R$ 143,20

AÇÕES
• Habilita a permeação

• Prepara a pele ao 
longo do dia

• Ação hidratante

• Antioxidante e 
iluminadora para  
a pele

ATIVOS
• Niacinamida 

(Pró-Vitamina B3)

• Proteínas derivadas  
do Leite

MODO DE USAR: Aplicar em toda região pela 
manhã e noite, todos os dias após o banho. 
Massagear suavemente até completa absorção.

spa dos seios
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A vitamina A, quando transformada em ácido retinoico,
atua por ligação aos receptores nucleares específicos, que
comprovadamente, influenciam em vários processos celulares,
tais como: reparo do DNA, expressão de genes, estímulo do
crescimento e diferenciação dos queratinócitos, melanócitos e
fibroblastos, assim como na produção da matriz extracelular.

vitamina AVITAMINA A

VI
TA
MI
NAA

Benefícios e vantagens do uso da Vitamina A  

Regeneração e Anti-age:

• Indicado para rejuvenescimento e reparação tecidual;

• Diminuição das linhas de expressão e rugas;

• Bioincremento Cutâneo - Pele fortalecida;

• Incremento Dérmico - Mais firmeza e elasticidade;

• Reduz a pigmentação (Foto-dano)

• Clareia;

• É um procedimento não-invasivo;

• Diminui a aspereza promovendo suavidade à pele;

• Recupera a pele lesionada, seja pelo tempo, fatores físicos, 

  químicos  e/ou mecânicos;

• Pode ser usado em peles com rosácea, acne e psoríase.

60
dias

30
dias 90

dias

sua pele
sempre
jovem
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AÇÕES
• Ação regeneradora e antiage

• Minimizar os sinais do envelhecimento

• Mais tonicidade ao tecido

• Antioxidante da pele

• Renova

ATIVOS

• Lipossomas de Palmitato de Retinol   
  em Fosfolipídeos (Vitamina A)

• Betaglucan de Aveia

• Vitamina E

• Óleo de Oliva e de Romã

• Rosa Mosqueta

• Pro-Vitamina B5(Pantenol

EMULSÃO REGENERADORA A1, A2 e A3 | 30 ml cada

MODO DE USAR: Durante a noite, aplique um pump da Emulsão RenovA (de acordo com a fase de seu tratamento) na face e espalhe fazendo suaves 
massagens ascendentes até a completa permeação. Não remova. Deve durar cerca de 30 dias cada Emulsão, totalizando 90 dias de tratamento. 

vitamina A  renovaVITAMINA A - RENOVA

programa gradual de regeneração cutânea com booster de retinol

vitamina A

60
dias

30
dias 90

dias

R$ 187,93A1

30 dias do programa

R$ 199,42A2

60 dias do programa

R$ 209,77A3

90 dias do programa
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R$ 106,08 R$ 96,23 R$ 258,96

vitamina A  renovaVITAMINA A - RENOVA

AÇÕES
• Ação de limpeza 5 em 1 

• Higienização suave e 
profunda

• Mantem o equilíbrio 
hidrolipídico

• pH fisiológico

AÇÕES
• Sensação refrescante 

para a pele

• Reidratante e 
remineralizante

• Tonifica e Energiza

• Renova

AÇÕES
• Habilita a permeação

• Prepara a pele ao 
longo do dia

• Ação hidratante

• Antioxidante e 
iluminadora para  
a pele

ATIVOS
• Carbohidrato  

Extraído do Milho    
(MG 60)

• Complexo Vegetal  
de AHA’s

ATIVOS
• Retinol Like

• Pró-vitamina B5

• Extrato de Acácia  
do Senegal

• Umectante Derivado  
do Milho

ATIVOS
• Niacinamida 

(Pró-Vitamina B3)

• Proteínas derivadas  
do Leite

ESPUMA MICELAR | 100 ml BRUMA ENERGIZANTE | 50 ml SÓFT SÉRUM | 90 ml

MODO DE USAR: Aplique 2 pumps, espalhe 
friccionando a pele com movimentos circulares 
por aprox. 2 minutos. Remova com água.

MODO DE USAR: Borrife aproximada mente 
duas vezes nas mãos ou diretamente no rosto 
e espalhe até secar.

MODO DE USAR: Durante o dia, aplique um 
pump fazendo movimentos de massagem 
circulares até a completa absorção. Não remova.

vitamina A
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Uma pele desidratada e sem nutrição pode ter sua função de 

proteção comprometida,além de resultar em um aspecto opaco, sem 

elasticidade, com tendência à descamação,ressecamento e sujeita 

a irritações. Portanto, evitar a desidratação e a falta de nutrição é 

fundamental para garantir a saúde, o viço e o aspecto jovial da pele 

e consequentemente fundamental para diminuir as possibilidades de 

aparecimento de manchas, rugas e sinais do envelhecimento.

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. A linha contempla um 

higienizante em forma de água micelar, um creme de hidratação 

premium para ser usado diariamente antes do filtro solar e um 

creme noturno com ativos especiais que liberam nutrientes 

bioessenciais enquanto a pele descansa.

HIDRATAÇÃO
24 HORAS

AMINODERMEaminoderme

LINHA AMINODERME
HIDRATAÇÃO 24 HORAS
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AÇÕES

• Hidratante anti-idade diurno

• Previne o envelhecimento

• Proteger a pele contra a  
perda da elasticidade

• Devolve suavidade e luminosidade

AÇÕES

• Nutritivo anti-idade noturno

• Previne o envelhecimento

• Protege a pele contra a perda  
de nutrientes

• Lumino sidade e vitalidade

ATIVOS PRINCIPAIS

• Colágeno

• PCA de Sódio

• Óleo de Amêndoas

• Óleo de Semente de Uvas

• 8 aminoácidos

ATIVOS PRINCIPAIS

• Niacinamida

• Ácido Salicílico

• Hydroxyproline 

• Extrato de Papaya

• Colágeno

AMINODERME DAY CREAM | 50 g AMINODERME NIGHT CREAM | 50 g
sua pele preparada para os desafios durante o dia sua pele recebendo nutrientes enquanto descansa 

MODO DE USAR: Aplicar um pump do produto fazendo suaves 
massagens. Espalhar o creme até sua completa absorção

AMINODERMEaminoderme

MODO DE USAR: Aplicar um pump do produto fazendo suaves 
massagens. Espalhar o creme até sua completa absorção

hidratacao

R$ 116,41 R$ 126,73
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AÇÕES

• Elimina as impurezas e maquiagem  
da pele sem agredi-la

• Limpa com eficácia

• Controla a hidratação e nutrição   
do tecido

AÇÕES

• Promove suavidade, 
luminosidade e vitalidade

• Protege a pele contra o 
ressecamento

• Hidratação para o corpo todo

• Ideal para o pós-banho
ATIVOS

• Colágeno

• Acácia do Senegal

• 8 Aminoácidos Essenciais

ATIVOS

• Aminoácidos

• PCA Sódio

• Óleo de Amêndoas

• Óleo de Semente de Uva

AMINODERME ACQUA MICELAR AMINODERME BODY CREAM | 320 g
limpeza facial profunda e suave sua pele hidratada o tempo todo 

MODO DE USAR: Aplique algodão umedecido com a solução 
suavemente. Repita a operação se necessário. Não remover.

AMINODERMEaminoderme

MODO DE USAR: Aplique após o banho, em todo o corpo, 
realizando movimentos circulares até total absorção.

hidratacao

R$ 60,56

R$ 40,82 R$ 81,72

140 ml

30 ml
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A Água Thermal Aminoderme Bel Col é enriquecida com uma 

singular solução salina hipertônica, inspirada na água-mãe das salinas 

que contém elementos fundamentais encontrados na água do mar 

concentrada. Um ativo que apresenta 46 vezes mais Potássio, 41 

vezes mais Magnésio, 100 vezes mais Zinco, uma proporção única 

e de alta relevância para a pele. Contém ainda ingredientes que 

minimizam os danos causados pelo estresse e pelos agentes externos 

que enfrentamos diariamente e que são prejudiciais para a saúde e 

vitalidade da nossa pele. A Água Thermal Bel Col promove equilíbrio, 

vigor, deixando a pele mais saudável e radiante.

AÇÕES

• Repõe minerais

• Hidrata

• Pele radiante

• Antipoluição

ATIVOS

• Acqua Salina

• Colágeno Vegetal

• Aminoácidos

• Complexo Fisio Vegetal.

AMINODERME ÁGUA THERMAL | 145 ml
spray facial

MODO DE USAR: Borrife sobre a pele e deixe a água ser 
absorvida naturalmente pela pele por cerca de 3 minutos.

R$ 105,76

AMINODERMEaminoderme hidratacao
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num instante
mais lisa e sedosa
para uma pele
Apenas 4 gotas

Piel Sérum é desenvolvido com o ativo altamente hidratante rosa 

mosqueta, capaz de contribuir diretamente para a restauração do 

equilíbrio hídrico de peles ressecadas, nutrição e sedosidade. Devido 

a sua formulação cuidadosamente selecionada, ainda atua como 

primer para maquiagem.  

PIEL SÉRUM | 30 ml
sérum hidratante e nutritivo

AÇÕES
• Hidratante diurno

• Primer para maquiagem

• Deixa a sensação da 
   seda na pele

ATIVOS

• Rosa Mosqueta

• Vitamina E

• Polímeros de silício

MODO DE USAR: Com a pele limpa, aplicar 4 gotas de Piel 
Sérum em toda a face uma vez ao dia. Evite uso contínuo em 
peles oleosas. Indicado para peles normais e secas.

FLUIDOS HIDRATANTESfluidos hidratantes

NUTRITIVO

hidratante

R$ 119,85

hidratacao
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FLUIDOS HIDRATANTESfluidos hidratantes

O ácido hialurônico é uma substância 

presente de forma natural em todos os 

seres vivos. Em sua fórmula biotecnológica, 

proporciona hidratação de alto impacto, 

além de contribuir para a umectação natural 

da pele. Responsável por promover o 

equilíbrio hídrico para a região cutânea, atua 

diretamente na formação de uma camada 

protetora para a pele, protegendo-a contra 

agentes agressores externos.

O ácido hialurônico é uma substância presente de forma natural 

em todos os seres vivos.Em sua apresentação biotecnológica, 

proporciona hidratação de alto impacto, além decontribuir para a 

umectação natural da pele. Responsável também por promover o 

equilíbrio hídrico atua diretamente na formação de uma camada 

protetora contra agentes agressores externos.

Pensando nisso a Bel Col Cosméticos criou duas formulações 

diferenciadas, o Hialuderme 20+ com ácido gialurônico 

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 atua na renovação celular, na melhora da elasticidade e 

firmeza da pele, promovendo o rejuvenescimento do tecido.

HIDRATAÇÃO

impacto
de alto

ÁCIDO HIALURÔNICO
HIDRATAÇÃO E ANTIAGE
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FLUIDOS HIDRATANTESfluidos hidratantes

AÇÕES
• Indicado para peles acima 
   dos 20 anos;

• Hidratação de impacto e 
   longa duração;

• Forma filme protetor sobre a pele

• Aumenta a defesa da pele

AÇÕES
• Indicado para peles acima 
  dos 40 anos;

• Hidratante antiage com efeito lifting;

• Minimiza os sinais do envelhecimento;

• Aumenta a defesa da pele.

ATIVOS

• Ácido Hialurônico biotecnológico

ATIVOS

• Ácido Hialurônico vetorizado  
  em Silício

HIALUDERME 20+ | 30 ml HIALUDERME 40+ | 30 ml
hidratação de alto impacto para peles acima de 20 anos antiage com efeito lifting para peles acima de 40 anos

MODO DE USAR: Aplicar 2 pumps na palma da mão e espalhar 
por toda a face, pescoço e colo. Utilizar de 1 a 2 vezes ao dia.

MODO DE USAR: Aplicar 2 pumps na palma da mão e espalhar 
por toda a face, pescoço e colo. Utilizar de 1 a 2 vezes ao dia.

R$ 153,06 R$ 168,74

hidratacao
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cuide-se com

EM CASA!
vitamina c

vitamina CVITAMINA C

A vitamina C é um ingrediente essencial para os seres vivos.. Devido 

a sua ação antioxidante, atua na nutrição das células, protegendo-as 

de danos causados pelos radicais livres, responsáveis por catalisar 

o envelhecimento da pele. Além disso, o uso de vitamina C tópica 

estimula a síntese do colágeno e favorece o clareamento de manchas.

Aumenta o turgor da pele

Melhora a hidratação
Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva

100%

100%

Teste de eficácia > Vitamina C
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RENOVE C FLUIDO | 30 ml RENOVE C CREME | 30 g
fluido de vitamina c creme de vitamina c

AÇÕES
• Indicado para peles oleosas a mistas

• Ação rejuvenescedora e iluminadora

• Minimiza os efeitos do tempo

• Antioxidante

• Previne o envelhecimento

• Ajuda combater os radicais livres

AÇÕES
• Indicado para peles normais a secas

• Ação rejuvenescedora e iluminadora

• Minimiza os efeitos do tempo

• Antioxidante

• Previne o envelhecimento

 • Ajuda combater os radicais livres

ATIVOS

• Vitamina C

ATIVOS

• Vitamina C

MODO DE USAR: Após a higienização, aplicar diariamente 
doses do fluido Renove C em toda a face. Uso noturno

MODO DE USAR: Após a higienização, aplicar diariamente 
doses do creme Renove C em toda a face. Uso noturno.

vitamina CVITAMINA C vitamina C

R$ 194,63 R$ 186,46
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RENOVE C ACQUA MICELAR | 140 ml RENOVE C MÁSCARA | 50 g
solução de limpeza vitaminada máscara de vitamina c

AÇÕES
• Limpa cuidadosamente

• Elimina as impurezas da pele

• Remove a maquiagem

• Desenvolvida com       
   ingredientes antipoluição

AÇÕES
• Manutenção da integridade  
   da barreira cutânea

• Clareadora e antioxidante

• Promove vitalidade, viço  
  e luminosidade

ATIVOS

• Extrato de Acerola

• Extrato de Calêndula

• Extrato de Acácia do Senegal

ATIVOS

• Biosaccharide Gum-1

• Ascorbil Metilsilanol  
  Pectinato

• Silanetriol Trehalosel

MODO DE USAR: Aplicar sobre a pele um disco de algodão 
umedecido com o produto. Repita a operação até que o 
algodão saia perfeitamente limpo. Não é necessário enxaguar.

MODO DE USAR: Espalhar uma fina camada sobre a pele. 
Aguardar 20 minutos e remover com o auxílio de um 
algodão umedecido

vitamina CVITAMINA C vitamina C

R$ 73,41 R$ 115,47

uso até

por semana
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IDBE EMULSION | 30 g
emulsão com idebenona

AÇÕES
• Antiage e clareador

• Nutritivo noturno

• Ajuda combater os radicais livres

• Melhora a qualidade da pele

• Ação regeneradora

ATIVOS

• Idebenona 

• Uva-ursi

• Coenzima Q10

MODO DE USAR: Após a higienização da pele, aplicar, à noite, 
sobre toda a face. Retirar pela manhã e não esquecer o filtro 
solar. Uso diário. Indicado para peles normais, secas e mistas.

A idebenona é um derivado da coenzima Q10, conhecida por sua 

ação antioxidante e antiage. Em sua forma lipossomada, proporciona a 

potencialização dos resultados, tornando-os mais visíveis, de modo a 

contribuir para o clareamento e redução dos sinais do envelhecimento. 

É o ativo das estrelas.

clareamentoCLAREAMENTO clareamento

R$ 213,69
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Conheça também

Sabonete Hexyl.4R (100 ml), 
indicado para todos os tipos 
de pele. Com pH balanceado, 
permite a remoção das 
impurezas de uma forma eficaz 
e sem agredir a pele. Uso diário.

Percentual de voluntários que apresentaram
redução das manchas após avaliação subjetiva

Redução das manchas

100%

Melhora geral das manchas
Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva80%

Melhora nas manchas
Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação clínica86%

Melhora na quantidade de manchas
Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação clínica53%

Teste de eficácia > Hexyl.4RHEXYL.4R | 30 ml
fluido clareador facial

MODO DE USAR: Com a pele higienizada, aplicar uma porção do 
Fluido Clareador por toda a face. Não esquecer do filtro solar. 
Usar pela manhã e à noite.

hexylresorcinol 

Ativo tecnológico 
que atua em diversas 
etapas do processo de 
formação da mancha. 
Não sensibiliza a pele, 
pode ser utilizado 
durante o dia e em 
todas as estações 
do ano.

AÇÕES
• Reduz manchas da pele

• Não agride a pele

• Uso diário até duas vezes

• Hidratante

• Hipoalergênico

ATIVOS

• Hexylresorcinol

clareamentoCLAREAMENTO clareamento

R$ 172,16

R$ 116,35

Fluido

Sabonete
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REVIGOR | 55 g
creme firmador facial

AÇÕES
• Creme antiage

• Mais elasticidade

• Mais sustentação

• Aumenta o tônus da pele

ATIVOS

• DMAE

• Colágeno

• Aqua Licorice

• Coenzima Q-10

MODO DE USAR: Após a higienização da pele, aplicar Revigor 
em toda a face. Pode ser usado de manhã ou a noite. Indicado 
para peles ressecadas.

Eficácia comprovada em até 21 dias
Teste de eficácia > Revigor

Melhora na firmeza e elasticidade da pele
Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva91%

antiageANTIAGE

Conhecidos por atuarem diretamente na prevenção do envelheci-

mento, os ativos biotecnológicos são a forma mais eficaz de com-

bater linhas de expressão, rugas e flacidez. De fórmula diferenciada, 

proporcionam a reposição de substâncias essenciais para a pele, 

além de estimularem a síntese do colágeno e de proteínas respon-

sáveis por promover sustentação ao tecido.

rejuvenescimento

R$ 192,31
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Estudo clínico em 28 dias na face
Teste de eficácia > Exprime

Aumento da hidratação
84% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

Mais viço
81% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

Aumento da firmeza
72% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

Menos rugas (região dos lábios ) 
84,4% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

Mais elasticidade
66% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

Menos rugas (região da testa)
90,6% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

Menos rugas (região dos olhos)
87,5% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação suba

Menos sinais de envelhecimento
90,6% Percentual de voluntários que referiram

melhora em avaliação subjetiva

EXPRIME | 25 g
preenchedor e descontractor de rugas

AÇÕES
• Diminui rugas dos olhos,  
   boca e testa;

• Aumenta a elasticidade  
  e o tônus;

• Aplicação na extensão 
  da ruga.

ATIVOS

• Colágeno

• Biopeptídeo Glutâmico

• Extrato de Jambu

MODO DE USAR: Aplicar o creme Exprime 
diretamente sobre as rugas. Tamborilar até 
completa absorção.Usar duas vezes ao dia.

antiageANTIAGE

Exprime é um creme de aplicação local para 

preencher e relaxar rugas em profundidade 

e extensão. Possui um mix moderno de 

princípios ativos, como o Extrato de Jambu,  

responsável por atuar como descontractor 

e promover o relaxamento das regiões 

marcadas por linhas de expressão e sinais 

da idade. De formulação diferenciada, 

proporciona a atenuação significativa de 

rugas em até quatro semanas de uso, além 

de um aspecto expressivamente mais jovial 

com seu uso progressivo. Indicado para 

peles a partir dos 30 anos.

rejuvenescimento

R$ 181,65
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antiageANTIAGE

SÉRUM OXYAGE | 50 ml
preenchedor e descontractor de rugas

ATIVOS

• Colágeno

• Ácido Hialurônico

• Alantoína

• Pentapeptide-4

• Fator de Crescimento        
  Polipeptídeo

• Oligoelementos

AÇÕES
• Fluido Antiage

• Aumenta o tônus da pele

• Aumenta a elasticidade

• Melhora o viço e a densidade 

• Mais definição no contorno facial

• Oxigena a pele

Estudo clínico de Eficácia - 37 dias | Utilizando 
todos os produtos da linha Oxyage

Teste de eficácia > Sérum Oxyage

Definição do contorno facial (Redução de até 3 cm)

Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação instrumental

• Mais maciez
• Melhor hidratação 
• Mais firmeza 
• Aumento da elasticidade
• Mais viço
• Melhor densidade da pele

66,97%
Percentual de 
voluntários que 
referiram
melhora em 
avaliação subjetiva

53,33%

MODO DE USAR: Com a pele limpa, aplicar diariamente o Sérum 
Oxyage em toda a face. Realizar movimentos circulares até 
completa absorção. Uso somente noturno.

rejuvenescimento

R$ 172,73
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R$ 52,18

BEL ESFOLIANTE | 65 g
esfoliante facial

AÇÕES
• Retira as células mortas  
   com rapidez

• Não agride a pele

• Base gel hidratante

• Fácil de usar

ATIVOS

• Sementes de Apricot

MODO DE USAR: Espalhar por toda a face com movimentos 
circulares. Retirar com água. Utilizar uma vez por semana.

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.

higienizacao e tonificacaoHIGIENIZAÇÃOE TONIFICAÇÃO limpeza
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AÇÕES
• Tônico para a pele;

• Hidratante;

• Retira os resíduos  
   dos higienizantes;

• Prepara a pele para  
   os procedimentos  
   cosmético.

AÇÕES
• Tônico adstrigente; 

• Retira os resíduos dos  
   higienizantes;

• Prepara a pele para  
   os procedimentos;

• Ajuda a fechar 
   os poros;

HIDRACLEAN | 140 ml HIDRATONIC | 140 ml HIDRAFRESH | 140 ml
leite de limpeza loção tônica loção adstringente

AÇÕES
• Higieniza  
  profundamente;

• Não agride a pele;

• Suave e hidratante;

• Remove a  
   maquiagem.

ATIVOS

• Colágeno

• Aveia

MODO DE USAR: Aplicar uma porção 
com movimentos circulares. Remover com 
água ou algodão umedecido. Uso diário. 
Indicado para todos os tipos de pele.

MODO DE USAR: Após a higienização, 
aplicar sobre a pele um disco de algodão 
umedecido com o produto. Uso diário. 
Indicado para peles normais e secas.

MODO DE USAR: Após a higienização, 
aplicar sobre a pele um disco de algodão 
umedecido com o produto. Uso diário. 
Indicado para peles oleosas e mistas.

ATIVOS
• Colágeno

• Aveia

ATIVOS
• Própolis

• Hamamélis

higienizacao e tonificacaoHIGIENIZAÇÃOE TONIFICAÇÃO

R$ 58,74 R$ 62,53 R$ 55,53

limpeza
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higienizacao e tonificacaoHIGIENIZAÇÃOE TONIFICAÇÃO

SOFTCLEAN | 250 mlHIGITONIC | 100 ml
sabonete líquidohigienizante facial 2 em 1

AÇÕES
• Efeito antisséptico;

• Sabonete hidratante; 

• Para todos os tipos de pele;

• Ideal para peles oleosas  
e mistas.

AÇÕES
• Limpa e tonifica;

• Hidratação acetinada;

• Previne o envelhecimento;

• Cuidado diário;

• Para todos os tipos de peles.

ATIVOS

• Ácido Mandélico

ATIVOS

• Própolis

• Colágeno

• Elastina

MODO DE USAR: Aplique o sabonete líquido Softclean 
nas mãos, no rosto ou no corpo. Espalhe o produto com 
movimentos suaves e enxágue. Uso diário.

MODO DE USAR: Aplique por todo rosto com movimentos 
circulares. Enxague completa mente. Produto de uso diário.

limpeza

R$ 89,25 R$ 109,87
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manutenção

diária

ANTIACNEantiacne

Tri-Def é um sistema de defesa antiacne triplamente qualificado. 

Trata-se de uma inovadora linha de cuidados para peles acneicas 

acometidas pela disfunção na juventude. Além disso, contribui 

para o tratamento da acne de origem retencional (peles maduras), 

ocasionada devido às oscilações hormonais, principalmente no 

período pré-menstrual e em situações de estresse. Cada produto é 

resultado de uma combinação criteriosa de ativos desenvolvida para 

cuidado e prevenção.

A acne é um problema para 89% da população jovem no Brasil. 

Segundo o IBGE, mais de 17 milhões de pessoas com idade entre 

13 e 23 anos têm algum tipo de acne. E se falarmos em mundo, esse 

número sobe para 650 milhões de pessoas! Esse transtorno na face gera: 

alterações estética, ansiedade e até depressão. Então, quando falamos 

de procedimento de acne é muito mais que melhorar a aparência da 

pele, e sim resgatar saúde, autoestima e bem-estar, não é verdade?A 

pele capta tudo que acontece no nosso organismo internamente e 

externamente, e transforma tudo isso em resposta, como por exemplo, 

aumentando a espessura da epiderme para se proteger cada vez mais. 

E a acne nada mais é, do que o resultado da captação desses estímulos, 

que através de quatro processos fisiológicos e simultâneos contribuem 

diretamente para o aparecimento da acne.

O QUE É ACNE?
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ANTIACNEantiacne
TRI-CLEAR | 100 ml TRI-TONIC | 110 ml
sabonete líquido facial loção tônica facial

AÇÕES
• Sabonete antiacne

• Elimina a oleosidade

• Elimina impurezas

• Não agride a pele

AÇÕES
• Tônico adstrigente para a pele 
  com acne

• Retira os resíduos dos higienizantes

• Prepara a pele para  
  procedimentos antiacne

• Ajuda a fechar os porosATIVOS

• Colágeno

• Própolis

• Ácido Salicilico

• Extratos de Calêndula,   
  Alecrim e Centella Asiática

ATIVOS

• Hamamélis

• Própolis

• PCA de Zinco

MODO DE USAR: Aplicar em toda a face com movimentos 
circulares. Enxaguar abundantemente. Uso diário.

MODO DE USAR: Umedecer o algodão com Tri-Tonic e aplicar 
sobre a pele. Uso diário.

combate a acne

R$ 57,59 R$ 63,14
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TRI-CONTROL | 60 g TRI-DEF | 55 ml
previne e controla a acne mousse antiacne

AÇÕES
• Gel antiacne

• Efeito secativo

• Controla a oleosidade

• Fácil absorção

AÇÕES
• Mousse com efeito antisséptico

• Descamante somente para  
   combater a acne

• Efeito secativo

ATIVOS

• Complexo Antiacne

• Pantenol

• Óleo de Melaleuca

• Alantoína

ATIVOS

• Ácidos Boswéllico

• Ácidos Betulínico

• Ácidos Ursólico

MODO DE USAR: Aplicar uma porção do gel em toda a face. 
Uso diário. Pode ser utilizado pela manhã ou à noite.

MODO DE USAR: Aplicar uma porção do mousse em toda a 
face. Utilizar três vezes por semana. Uso noturno.

ANTIACNEantiacne combate a acne

R$ 121,60 R$ 143,64
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R$ 91,92

ILUMINEÉ | 20 g
creme concentrado para a área dos olhos

AÇÕES
• Ajuda a reduzir bolsas;

• Ajuda a reduzir inchaços; 

• Devolve nutrientes perdidos;

• Hidratante;

• Indicado pós-blefaroplastia.

ATIVOS

• Pantenol

• Cafeisilane

• Vitamina E

MODO DE USAR: Aplicar nas pálpebras superiores e inferiores 
com movimentos circulares. Para uso após blefaroplastia, 
aguardar liberação médica para o uso de cremes. Pode ser 
usado pela manhã e à noite.

ÁREA DOS OLHOSarea dos olhos

Com princípios ativos consagrados no combate ao envelhecimento 

da região dos olhos, ILUMINEÉ  foi coroado como o umectante 

rejuvenescedor mais eficaz do mercado cosmético. Em sua 

formulação, reúne tecnologia e tradição para iluminar e rejuvenescer 

a área mais sensível e mais expressiva do rosto.

cuidado do olhar
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Efeito lifting

97,0% Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva

Aumento da hidratação

87,9% Percentual de voluntários que referiram
melhora em avaliação subjetiva

Redução de olheiras

97,0% Percentual de voluntários que referiram 
melhora em avaliação subjetiva

Melhora na aparência geral da pele
Percentual de voluntários que referiram 
melhora em avaliação subjetiva100%

Estudo clínico de eficácia na área dos 
olhos Após 28 dias

Teste de eficácia > Nano Eye

ÁREA DOS OLHOSarea dos olhos
NANO EYE SOLUTION | 15 g cada
kit antiolheiras dia e noite

AÇÕES DIA
• Suavização imediata 
   das olheiras.

AÇÕES NOITE
• Fluido antiolheiras 
com efeito firmador.

ATIVOS DIA

• Ácido ferúlico  
  nanoparticulado

• Extrato de Physalis

ATIVOS NOITE

• Hidroxiprolisilane

• Hibiscus

• Raferminne

• Ácido ferúlico  
  nanoparticulado

MODO DE USAR:  Nano Eye Dia:  Aplicar o produto em volta das pálpebras com 
movimentos circulares. Nano Eye Noite: Com a parte metálica, contornar as 
pálpebras superiores e inferiores com movimentos circulares.

cuidado do olhar

R$ 199,30
Kit com os 2 produtos
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uso até

por semana

REVITALIZE IN | 50 g
máscara facial ouro

AÇÕES
• Efeito revitalizante;

• Ação remineralizante;

• Hidratante.

ATIVOS

• Extrato de Acácia 
  do Senegal

• Colágeno

• Agentes Emolientes

MODO DE USAR: Aplique uma quantidade de máscara que 
cubra a superfície. Deixe repousar por 20 minutos ou até 
que seque completamente e forme um filme. Remova com a 
ponta dos dedos, desprendendo o filme da pele.

máscaras de pedras preciosas
mascaras de pedras preciosas

Composto por ingredientes rigorosamente selecionados, 

as Máscaras de Pedras Oligotouch oferecem propriedades 

remineralizantes e hidratantes para a pele. Em sua técnica 

autoaplicável “Slide and Rest”, proporciona melhor aproveitamento 

dos ingredientes e benefícios dos ativos para a pele.

R$ 113,52

mascaras faciais



37

máscaras de pedras preciosas
mascaras de pedras preciosas

DETOX IN | 50 gWHITENING IN | 50 g
máscara facial safiramáscara facial pérola negra

AÇÕES
• Efeito depurativo e antioxidante

• Ação remineralizante

• Hidratante

AÇÕES
• Efeito iluminador do charcoal ativado

• Ação remineralizante

• Hidratante

ATIVOS

• Pó de Safira

• Extrato de Broto de Trigo

• Concentrado de Suco Verde 

• Colágeno e Clorofila

• Agentes Emolientes

ATIVOS

• Extrato de Pérola Negra

• Colágewno

• Charcoal Ativado

• Óleo de Pracaxi

• Agentes Emolientes

MODO DE USAR: Aplique uma quantidade de máscara que 
cubra a superfície. Deixe repousar por 20 minutos ou até 
que seque completamente e forme um filme. Remova com a 
ponta dos dedos, desprendendo o filme da pele. 

MODO DE USAR: Aplique uma quantidade de máscara que 
cubra a superfície. Deixe repousar por 20 minutos ou até 
que seque completamente e forme um filme. Remova com a 
ponta dos dedos, desprendendo o filme da pele. 

uso até

por semana

uso até

por semana

R$ 113,52R$ 113,52

mascaras faciais
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MÁSCARAS FRUTORÁPICASmascaras frutoterapicas

A linha Máscaras Frutoterápicas da Bel Col foi desenvolvida com 
as mais ricas fontes naturais brasileiras, entre elas, frutas, plantas e 
flores que se adaptam a todos os tipos de pele e proporcionam 
diversos benefícios, como ação antioxidante, calmante e hidratante 
e efeito revigorante, ideal para o seu momento SPA em cabine ou 
em casa e para complementar diferentes procedimentos estéticos 
profissionais, fornecendo a dose realaxante que a pele precisa e 
recuperando nutrientes, que perdemos todos os dias para agentes 
internos e externos, essenciais para a saúde da derme.
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AÇÕES
•  Diminui o  
estresse celular;
• Retarda o 
envelhecimento; 
• Nutri, regenera e 
equilibra a pele.

HIDRO FRUIT | 150 g RELAX FRUIT | 150 g VIGOR FRUIT | 150 g

AÇÕES
•  Aumenta a 
Hidratação da Pele;
• Previne o 
envelhecimento 
• Proporciona toque 
suave e sedoso.

ATIVOS
• Extratos de Manga 
e Mamão (Papaya);
• Manteiga de Cupuaçu;
• Óleo de Andiroba e 
Biosilício.

ATIVOS
• Extrato e Óleo 
de Maracujá;
• Manteiga de Karité;
• Óleo de Andiroba, 
Flor de Lótus Branca 
e Azul.

MODO DE USAR: Aplicar uma fina camada 
por todo o rosto, pescoço e colo, deixar agir 
por 15 a 20 minutos e retirar com água.

MODO DE USAR: Aplicar uma fina camada 
por todo o rosto, pescoço e colo, deixar agir 
por 15 a 20 minutos e retirar com água.

MODO DE USAR: Aplicar uma fina camada 
por todo o rosto, pescoço e colo, deixar agir 
por 15 a 20 minutos e retirar com água.

R$ 112,38 R$ 112,38 R$ 112,38

MÁSCARAS FRUTORÁPICASmascaras frutoterapicas

AÇÕES
• Aumenta a firmeza e 
resistência da pele;
• Ameniza os sinais do 
envelhecimento;
• Reforça a barreira  
de proteção da pele;

ATIVOS
• Extratos de Acerola, 
Banana e Figueira da Índia
• Óleo de Semente de 
Girassol e Andiroba
• Biosilício
• Manteiga de Karité.

spa dos seios
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R$ 146,17

R$ 103,51

120 g

60 g

SOLECTIV FPS 30 | 120 g ou 60 g
protetor solar

AÇÕES
• Protetor solar facial e corporal

• Livre de oleosidade

• Hidratante e nutritivo

• Alta proteção UVA+UVB

ATIVOS

• Colágeno

• Elastina

MODO DE USAR: 30 minutos antes da exposição solar, aplicar 
diariamente uma camada uniforme sobre a região a ser 
protegida. Reaplicar sempre que necessário.

protecao solarPROTEÇÃO SOLAR

A proteção solar é um fator indispensável para manter a jovialidade 

e saúde da pele por muito mais tempo. O sol tem efeito 

cumulativo e sua exposição excessiva pode provocar manchas, 

envelhecimento precoce e até mesmo câncer. Por isso, a escolha 

de um protetor solar adequado é uma tarefa de muita importância 

e responsabilidade. Pensando nisso, a linha exclusiva de proteção 

solar Solectiv apresenta produtos faciais e corporais desenvolvidos 

com ingredientes cuidadosamente selecionados que atuam na 

proteção, hidratação, firmeza, jovialidade, saúde e melhora do 

aspecto geral da pele.

sol sob medida
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R$ 114,74

R$ 128,65

FPS 50

FPS 60

protecao solarPROTEÇÃO SOLAR

SOLECTIV FPS 50 e 60 | 50 gSOLECTIV FLUIDO FPS 30 | 100 ml
protetor solar de alta proteçãoprotetor solar com base fluida

AÇÕES
• Proteção de amplo espectro  
   UVA+UVB

• Hidratante para uso diário

• Fácil aplicação

• Ajuda prevenir o  
  envelhecimento da pele

AÇÕES
• Alta proteção UVA+UVB

• Livre de oleosidade

• Hidratante e nutritivo

• Fácil aplicação

• Toque seco

ATIVOS

• Colágeno

ATIVOS

• Colágeno

• Pró-Vitamina B5

• Vitamina E

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. Uso diário.

MODO DE USAR: 30 minutos antes da exposição solar, aplicar 
diariamente uma camada uniforme sobre a região a ser 
protegida. Reaplicar sempre que necessário. 

sol sob medida

R$ 167,79
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SOLECTIV HIGH BLUR | 40 g
base de alta cobertura fps 50

AÇÕES
• Base tonalizante

• Alta cobertura

• Resistente à água

• Alta proteção UVA+UVB

ATIVOS

• Colágeno

MODO DE USAR: Aplique uma camada uniformemente 
para um acabamento mate, aveludado e cobertura das 
imperfeições. 

B E G E

C A N E L A

A R E I A

protecao solar e makePROTEÇÃO SOLAR E MAKE

Além da proteção solar, a linha Solectiv conta com produtos 

voltados a maquiagem, com bases tonalizantes de alta cobertura 

e pó compacto, que proporcionam para a sua pele efeito mate, 

alta proteção contra os raios solares, disfarça as imperfeições da 

superfície cutânea e uniformiza o tom da pele, deixando-a com 

aparência natural e toque aveludado, podendo ser reaplicado 

durante todo o dia! 

sol sob medida

R$ 144,70
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Bege

Canela

Bronze

Marfim

Areia

Areia
Intenso

protecao solar e makePROTEÇÃO SOLAR E MAKE

SOLECTIV COLOR FPS 30 | 60 g SOLECTIV MINERAL POWDER | 12 g
protetor solar com tonalizante protetor solar em pó compacto

AÇÕES
• BB Cream

• Alta proteção UVA+UVB

• Promove cobertura suave

• Textura leve

• Cobertura base - disfarça 
pequenas imperfeições

AÇÕES
• Alta proteção UVA+UVB

• Cobertura suave e efeito mate

• Prático para reaplicar  
  durante o dia

ATIVOS

• Vitamina E

• Extrato de algas;

• Camomila

ATIVOS

• Vitamina E

MODO DE USAR: Aplicar uma camada uniforme do produto 
sobre a pele. Reaplicar durante o dia. Uso diário.

MODO DE USAR: Aplicar diariamente uma camada uniforme 
sobre a pele. Reaplicar durante o dia ou sempre que necessário.

B E G E

C A N E L A

B R O N Z E

A R E I A 
I N T E N S O

A R E I A

sol sob medida

R$ 150,30R$ 135,46
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R$ 144,31 R$ 141,55

ARQUITETUS PLUS | 55 g ARQUITETUS BODY | 240 g
creme hidratante facial loção hidratante corporal

AÇÕES
• Hidratante diário facial

• Nutritivo

• Previne o envelhecimento

• Protege a pele dos agentes externos

AÇÕES
• Hidratante pós-banho

• Previne o envelhecimento

• Melhora da silheuta

ATIVOS

• Extrato de Ervilha

• Proteína de Soja

• Aloe Vera

• Elastina

• Panthenol

ATIVOS

• Proteína de Soja

• Extrato de Ervilha

• Chá Verde

• Colágeno

• Vitamina E

• Complexo AE

MODO DE USAR: Após a higienização da 
pele, aplicar o creme Arquitetus Plus em 
toda a face.

MODO DE USAR: Após o banho, aplicar 
diariamente a loção Arquitetus Body em 
todo o corpo.

Com uma linha completa de produtos 

destinada aos cuidados faciais e corporais 

das peles maduras, a linha Arquitetus é 

formulada com o Extraído da ervilha e da 

soja. Obtido por meio da biotecnologia, 

apresenta fórmula enriquecida com as 

proteínas isoflavonoides e oligoelementos, 

responsáveis por proporcionar juventude 

para a região. De formulação diferenciada 

e cuidadosamente selecionada, Arquitetus 

contribui diretamente para a hidratação em 

profundidade, firmeza e redensificação da 

pele e de seu contorno.

HIDRATANTES PARA PELES MADURAS
hidratantes para peles maduras
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R$ 135,11

LINHA CORPORALlinha corporal

82%
dos voluntários
Apresentaram redução em 
avaliação dermatológica

medidas
Redução de

SLIMR | 200 g
creme redutor de medidas

AÇÕES
• Creme redutor  
  de medidas

• Uso diário

• Hidratante

ATIVOS

• Cafeína

• Extratos de Hera

• Extratos de Equisetum

• Extratos de Ruscus

• Extratos de Altéia

MODO DE USAR: Após o banho, aplicar SlimR em toda a região 
desejada. Uso diário pela manhã e à noite.

Pensando na necessidade de cada tipo de pele, a Bel Col Cosméticos 

desenvolveu a exclusiva linha Slim, composta por produtos 

dermatologicamente testados capazes de contribuir diretamente para a 

firmeza, hidratação e redução de medidas. Com eficácia comprovada, 

cada cosmético apresenta fórmula cuidadosamente selecionada e que 

se adequa às necessidades das mais diversas disfunções da pele.

corporal
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SLIMC | 200 gSLIMF | 200 g
creme anticelulitecreme firmador

AÇÕES
• Creme anticelulítico

• Reduz o aspecto     
   casca de laranja

• Efeito liso

• Hidratante

AÇÕES
• Creme firmador da pele

• Promove mais  
   elasticidade

• Efeito antiflacidez

• Hidratante

ATIVOS

• Cafeína 

• Extrato de Algas

• Gengibre

• Centella Asiática

• Physiogenyl

ATIVOS

• Extratos Marinhos 
   de Caviar

• Extrato de Ostra

• Algas Laminárias

MODO DE USAR: Após o banho, aplicar o produto nas regiões 
desejadas. Uso diário. Pode ser aplicado pela manhã e à noite.

MODO DE USAR: Após o banho, aplicar SlimF nas regiões 
desejadas. Uso diário. Pode ser aplicado pela manhã e à noite.

79%
Melhora da

dos voluntários
Referiram melhora no 
quadro de celulite

celulite

LINHA CORPORALlinha corporal

56%
Mais Firme
Melhora na firmeza após 
avaliação instrumental

Pele

R$ 149,55R$ 135,11

corporal
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LINHA CORPORALlinha corporal

Especialmente desenvolvido para pratican-

tes de atividades e exercícios físicos, o dueto 

Slim Fit é composto pelos produtos Slim Fit 

Before, indicado para pré-atividade e Slim 

Fit After, considerado ideal para aplicação 

após banho e treino. Com ação derivada de  

princípios ativos tradicionais, atuam direta-

mente no combate à gordura localizada e 

celulite, além de proporcionar ação firmado-

ra, reduzindo o risco de flacidez.

SLIM FIT | 250 g
dueto pré e pós-academia

AÇÕES SLIM FIT BEFORE
• Ação termogênica e aumento 
  do metabolismo local

AÇÕES SLIM FIT AFTER
• Nutrição e firmeza para 
pele pós-atividade física

ATIVOS

• Nicotinato de Metila

• Gengibre

• Extrato de Capsicum

• Zedoaria

• Juá

ATIVOS

• Extrato de Algas

• Laminárias

• Extrato de Ostra

• Extratos Marinhos 
  de Caviar

MODO DE USAR: 10 minutos antes do exercício físico, aplicar uma pequena porção 
do Slim Fit Before na região desejada. Massagear suavemente até completa 
absorção. Após atividade física e/ou banho, aplicar o Slim Fit After.

corporal

R$ 192,62
Kit com os 2 produtos
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UREIA 10 | 320 gSOS CLAREADOR CORPORAL | 15 ml
creme reidratante corporalpara axila, virilha e buço

AÇÕES
• Reidratante instantâneo

• Ameniza as rachaduras

• Ideal para mãos, pés  
  e cotovelos

• Impede a perda de água   
   para o ambiente

• Promove alívio e conforto

AÇÕES
• Ação clareadora

• Uniformidade para o tom da pele

• Promove renovação celular

• Inibe a síntese de melanina

ATIVOS

• Ureia 10%

• Óleos Vegetais

• PCA de Sódio

ATIVOS

• Niacinamida (Vitamina B3)

• Extrato de Aloe Vera

• D-Pantenol  

• Pancratium Maritimum

• Extrato de Alcaçuz

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.

MODO DE USAR: Aplicar um pump ou mais, dependendo 
do tamanho da área a ser cuidada e espalhar fazendo suave 
massagem até completa absorção do produto.  

LINHA CORPORALlinha corporal

R$ 86,46R$ 92,30

corporal
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NUTRICOSMÉTICOSnutricosmeticos

Os suplementos alimentares estão cada vez mais populares, disponíveis 
para diferentes fins e para potencializar resultados desejados, eles 
vêm para complementar a nossa alimentação e fornecer a dose de 
nutrientes que o ser humano precisa diariamente para a saúde. Na 
Bel Col, os Nutricosméticos da linha B.Caps, além de proporcionar 
benefícios para a pele e o organismo, foram desenvolvidos com o 
ativo Betacaroteno, um poderoso antioxidante que fortalece o nosso 
sistema imunológico, ajudando a combater gripes e resfriados.

 A linha B.Caps da Bel Col é composta por 3 cápsulas para diferentes 
finalidades, confira:

• B.Caps Force: Suplemento alimentar que auxilia na saúde da pele, 
unhas e cabelo, fortalecendo sua vitalidade natural. Atua suprindo 
a necessidade diária de Vitamina C, Vitamina A e do Colágeno 
Hidrolisado.

• B.Caps Combat: Suplemento alimentar para o controle da oleosidade 
e da seborreia e diminuição da acne. Atua suprindo a necessidade de 
Zinco, Cobre, Vitamina C e Vitamina B3.

• B.Caps Slim: Suplemento alimentar para gordura localizada e celulite, 
proporciona atividade Detox e aumento do metabolismo celular. Atua 
através da suplementação da Espirulina, Cromo e Cafeína.

Nutricosméticos



50

B.CAPS FORCE B.CAPS COMBAT B.CAPS SLIM

AÇÕES
• Fortifica
• Suplementa
• Valoriza

AÇÕES
• Normaliza a alta 
produção de 
oleosidade;
• Diminui o suor 
excessivo;

AÇÕES
• Diminui o apetite;
• Estimula a lipólise;
• Promove  
atividade Detox.

ATIVOS
• Vitamina C
• Vitamina A
• Colágeno
• Betacaroteno

ATIVOS
• Vitamina B3
• Vitamina B9
• Zinco
• Betacaroteno

ATIVOS
• Espirulina
• Colágeno
• Cafeína
• Betacaroteno

MODO DE USAR: Ingerir 2 (duas) cápsulas da 
B.Caps Force diaramente.

MODO DE USAR: Ingerir 2 (duas) cápsulas da 
B.Caps Combat diariamente.

MODO DE USAR: Ingerir 2 (duas) cápsulas da 
B.Caps Slim diariamente.

R$ 129,90 R$ 129,90 R$ 139,90

NUTRICOSMÉTICOSnutricosmeticos nutricosmeticos
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