
Nome: Bel Col 3 Fluido de colágeno 
Conteúdo: 30 ml

EAN13: 7 8989184160 36
EAN14:

Referência: P0003
NCM: 3304.99.90

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

Linha: Facial 
Destaque: Fluido de Colágeno desenvolvido especialmente para 

prevenir e tratar o envelhecimento cutâneo
Ativos: Colágeno, Phycojuvenine, Phytosan, Vitamina E

Lançamento: Abril / 1993

Introdução
O conceito de beleza atualmente procurado pela 

maioria das pessoas é o da pele jovem, sem manchas 
e sem rugas. Entretanto, com o avanço da idade a pele 
começa a sofrer alterações que modificarão seu aspecto 
gradativamente, caracterizando o envelhecimento cutâ-
neo. O motivo de tal transformação são as alterações 
decorrentes do envelhecimento intrínseco e extrínseco 
da pele. O envelhecimento intrínseco é decorrente do 
desgaste natural do organismo, causado pelo passar dos 
anos, sem a interferência de agentes externos e equivale 
ao envelhecimento de todos os órgãos, inclusive a pele. 
Por sua vez, o envelhecimento extrínseco, ou fotoenve-
lhecimento, é aquele decorrente do efeito da radiação 
ultravioleta do sol sobre a pele durante toda a vida.

A regeneração celular e seus sistemas de defesa dimi-
nuem com o passar do tempo, tornando a pele mais fina, 
o estrato córneo mais espesso;  o número de papilas da 
junção dermoepidérmica e a síntese de colágeno diminui, a 
perda transepidermal de água aumenta e inicia-se o apare-
cimento de rugas. Esse é um processo endógeno, natural e 
progressivo, mas pode ser alterado por fatores externos (ra-
diação UV, poluição, estresse, entre outros) que favorecem a 
formação de radicais livres. Essas moléculas extremamente 
reativas desestabilizam as membranas celulares, fragmen-
tam e agregam proteínas e promovem alteração no DNA.

É sabido que os fatores externos contribuem para o 
envelhecimento precoce da pele, portanto, a conscien-
tização quanto à importância do uso de dermocosméti-
cos adequados com o foco na prevenção devem estar 
cada vez mais presente no dia-a-dia da população para 
obtermos  assim melhores resultados.

Para auxiliar de forma efetiva no tratamento do enve-
lhecimento cutâneo, o Fluido de Colágeno Bel Col 3 age 
como um poderoso tratamento contra a flacidez cutâ-
nea e linhas de expressão. Seus princípios ativos pro-
tegem as células dos efeitos danosos provocados por 
agentes externos. Dermaatologicamente testado, é Ide-

alideal para uso em peles oleosas e mistastodos os tipos 
de pele, o Fluído de Colágeno Bel Col 3 ésendo a melhor 
opção para o prevenir e combater oao envelhecimento 
e sinais do tempo. 

Dermatologicamente testado, seu uso contínuo suavi-
za linhas de expressão, melhora a textura e a maciez da 
pele e previne o envelhecimento. Os testes de eficácia 
mostraram que seu uso continuo o aumentou em de  
4x na firmeza e 3x na elasticidade da pele.

Princípios Ativos

Colágeno
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.
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Phycojuvenine
Extrato aquoso de Laminaria Digitata, perene alga 

marinha muito encontrada ao longo das costas do con-
tinente europeu, largamente consumida no noroeste 
asiático. É rica em  polissacarídeos, polifenóis e minerais. 
Promove efeito rejuvenescedor e protetor contra o enve-
lhecimento celular.

Phytosan
Estimula as funções regenerativas da pele através do 

estímulo da biossíntese do colágeno, melhorando suas 
condições gerais. Proporciona maior maciez e firmeza da 
pele, assim como redução da profundidade das rugas. 
Age como protetor biológico contra raios UV e previne 
contra o envelhecimento prematuro da pele.

Vitamina E
Lipossolúvel, essa vitamina é bem absorvida pela pele. 

Sua ação antioxidante ajuda retardar a formação de pe-
róxidos e a oxidação de lipídeos, protegendo as células 
e prevenindo o envelhecimento da pele. Possui ainda a 
função de umectação.

Modo de Uso

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

Colágeno Bel Col 3 à eletroterapia. Neste caso pode-se 
combinar o fluido com as técnicas de microcorrentes ou 
ionização em polaridade positiva.

Home Care
É importante prescrever Fluido de Colágeno Bel Col 3 

e orientar o cliente a utilizá-lo continuamente em domi-
cílio duas vezes ao dia para potencializar o resultado do 
tratamento em cabine e ganhar mais aproveitamento 
dos benefícios que o produto oferece.

Referências
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CODIF. Phycojuvenine, 2002
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Restaura a capacidade proliferativa das células-tronco;

Regenera a epiderme;

Aumenta a matéria de sustentação na derme;

Estimula a captação de mensagens regeneradoras das células-tronco.


