
Nome: Bel Col 2 Fluido de colágeno 
Conteúdo: 30 ml

EAN13: 7898918416029
EAN14:

Referência: P0002
NCM: 3304.99.90

Embalagem: Frasco de plástico com conta-gotas e  caixa de isopor
Peso bruto: 0,62 kg
Dimensões: 110x 95 x 70 mm
Segmento: Profissional e Home care

Linha: Facial 
Destaque: Fluido de colágeno desenvolvido especialmente para 

auxiliar no controle da acne e da oleosidade da pele
Ativos: Colágeno, Alphabisabolol e Própolis

Lançamento: Abril / 1993

Introdução
A acne é uma doença de predisposição genética cujas 

manifestações dependem da presença dos hormônios 
sexuais. Atinge principalmente adolescentes, mas tam-
bém afeta adultos, quadro mais frequente em mulheres 
entre 20 e 40 anos.

Dentre as características usadas para definir o estado crô-
nico da doença, destacam-se: tempo prolongado, padrão 
de recorrência e remissão, manifestação de surtos e impac-
to psicossocial que afete a qualidade de vida dos pacientes.

As manifestações da doença (cravos e espinhas) ocor-
rem devido ao aumento da secreção sebácea associada 
ao estreitamento e obstrução da abertura do folículo 
pilosebáceo, dando origem aos comedões abertos (cra-
vos pretos) e fechados (cravos brancos). Estas condições 
favorecem a proliferação de microorganismos que pro-
vocam a inflamação característica das espinhas, sendo o 
Propionibacterium acnes o agente infeccioso mais co-
mumente envolvido.

Alguns fatores predisponentes também podem ser ci-
tados por colaborar com o surgimento do desequilíbrio: 
uso de cosméticos inadequados, fatores emocionais, 
disfunções hormonais, fatores medicamentosos, gené-
ticos, imunológicos e alimentares.

Bel Col 2 é indicado especialmente para auxiliar no 
controle da oleosidade da pele e nos tratamentos cos-
méticos contra a acne. É excelente coadjuvante na recu-
peração da pele após cirurgias plásticas, pós-depilação e 
pós-extração, procedimento da limpeza de pele.

Princípios Ativos

Colágeno
O Colágeno Biotecnológico utilizado pela Bel Col em 

seus cosméticos  é processado com peso  molecular re-
duzido e reproduz as mesmas características do colágeno 
presente  nas camadas  mais profundas da pele, garantin-
do uma textura cutânea mais uniforme e hidratada. 

O Colágeno é uma proteína de importância funda-
mental na constituição da matriz extracelular do tecido 
conjuntivo, sendo responsável por parte de suas proprie-
dades físicas.  O termo proteína também é originário do 
grego “proteios”, que significa “substância da vida”. Assim, 
o colágeno é uma substância essencial e determinante 
para a saúde e vida do organismo.

Representando cerca de 30% de toda proteína do or-
ganismo humano, é produzido normalmente em nos-
so organismo desde que nascemos e está presente em 
diversas partes do corpo: sangue, dentes, cartilagens, 
olhos, tendões e ligamentos e na pele.

Na pele sua função é primordialmente estrutural, ou 
seja, proporciona sustentação às células mantendo-as 
unidas. Porém, estudos mostram que a partir dos 25 
anos de idade o colágeno entra num processo de degra-
dação, e a partir da terceira década de vida essa perda 
gira em torno de 1% ao ano, aumentando com o passar 
dos anos. As fibras de colágeno vão se tornando endu-
recidas e sua produção fica limitada, iniciando assim o 
processo de envelhecimento.

Por isso, utilizar produtos a base de colágeno é suma-
mente importante, como o uso tópico, para reposição 
de nutrientes perdidos juntamente com a qualidade do 
colágeno do organismo.

Própolis
O Própolis é um anti-inflamatório natural extraído de 

uma substância resinosa, produzida pelas abelhas. Tem 
ação: cicatrizante, antiinflamatória, bactericida, protetora 
e regeneradora de tecidos, calmante de irritações da pele.
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Alphabisabolol
Obtido através da destilação direta do óleo de candeia 

(Vanilos mopsis erytropapa), é largamente empregado 
em produtos cosméticos devido a sua ação antiinflama-
tória, cicatrizante e calmante.

É um ativo com propriedades antiinflamatória, des-
congestionante e que possui ainda, a propriedade de 
aumentar a penetração transepidérmica de vários pro-
dutos, sendo amplamente usado como um biovetor em 
cosméticos. É também recomendado no tratamento de 
peles sensíveis.

Modo de Uso

Em cabine.
O profissional pode optar em associar o Fluido de 

Colágeno Bel Col 2 à eletroterapia. Neste caso pode-se 
combinar o fluido com as técnicas de microcorrentes,  
ionização em polaridade positiva ou alta frequência.

Home Care
É importante prescrever Bel Col 2 e orientar o cliente a 

utilizá-lo continuamente em domicílio duas vezes ao dia 
para potencializar o resultado do tratamento em cabine 
e ganhar mais aproveitamento dos benefícios que o pro-
duto oferece.
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