
Nome: Fluido de ácido Mandélico Bel Col
Conteúdo: 30 ml

EAN13: 7898918416838
EAN14: 1 789891841683 5

Referência: P0006
NCM: 3304.99.90

Embalagem: Frasco de plástico com conta-gotas e caixa de isopor
Peso bruto: 61 g
Dimensões: 110 x 95 x 70 mm
Segmento: Profissional

Linha: Facial e Corporal
Destaque: Peeling químico multifuncional 

Ativos: Ácido mandélico 
Lançamento: Agosto / 2002

Introdução
Os diferentes tipos de disfunções cutâneas, como hi-

percromias, acne e suas sequelas, sinais do envelheci-
mento, estrias, entre outros, fazem com que os tratamen-
tos profissionais em cabine sejam muito procurados, 
com o objetivo de tratar e melhorar o aspecto e quali-
dade da pele. Dentre as disfunções mais comuns, estão:

Hipercromias
Os melanócitos são as células responsáveis pelo pro-

cesso de pigmentação cutânea, produzindo a melanina, 
que confere coloração à pele. O que diferencia a colora-
ção de cada indivíduo é a produção de melanina e seus 
subtipos, a EUMELANINA (pigmento marrom-preto) E 
FEOMELANINA (pigmento amarelo-vermelho), que pro-
duzidos em diferentes quantidades, determinam o foto-
tipo de pele de cada um.

O processo de melanogênese pode sofrer interferên-
cias, passando a produzir maior quantidade de melanina 
em determinada região da pele, surgindo assim as hi-
percromias. Como fatores que podem influenciar o pro-
cesso de melanogênese, estão: fatores genéticos, hor-
monais, processos inflamatórios, exposição à radiação 
ultravioleta, exposição à substâncias fotossensibilizantes, 
entre outros.

Envelhecimento cutâneo
Com o passar do tempo o envelhecimento cutâneo 

surge, neste caso o envelhecimento é denominado  en-
velhecimento cronológico (intrínseco) e ocorre devido 
ao desgaste natural do organismo, causado pelo passar 
dos anos, sem a interferência de agentes externos. O en-
velhecimento causado pela idade é mais suave, lento e 
gradual, causando danos estéticos pequenos à pele. Já 
o envelhecimento extrínseco denominado fotoenvelhe-
cimento é decorrente do efeito da radiação ultravioleta 
do sol sobre a pele durante toda a vida e apresenta-se 

como uma intensificação do envelhecimento cronoló-
gico, causando o surgimento de linhas de expressão e 
flacidez mais acentuadas.

Acne
A acne é uma doença de predisposição genética cujas 

manifestações dependem da presença dos hormônios 
sexuais. Devido a isso, as lesões começam a surgir na 
puberdade, época em que estes hormônios começam a 
ser produzidos pelo organismo, atingindo a maioria dos 
jovens de ambos os sexos.

Porém, a doença não atinge apenas adolescentes, po-
dendo persistir na idade adulta e, até mesmo, surgir nes-
ta fase, quadro mais frequente em mulheres.

As manifestações da doença (cravos e espinhas) ocor-
rem devido ao aumento da secreção sebácea associada 
ao estreitamento e obstrução da abertura do folículo 
pilossebáceo, 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 comu-
mente envolvido. 

Sequelas de Acne
Algumas pessoas desenvolvem formas mais graves de 

acne, que podem deixar sequelas, como manchas e al-
terações da superfície da pele, principalmente cicatrizes 
deprimidas. Cicatrizes de acne ocorrem quando o tecido 
cicatricial substitui a pele normal e a estrutura da pele. A 
cicatriz é o resultado final da destruição do tecido, sendo 
que muitos fatores podem influenciar na extensão das 
cicatrizes e no tipo de cicatriz produzida.

Um dos fatores envolvidos no surgimento das seque-
las de acne é a genética, algumas pessoas tem peles que 
lesionam mais facilmente que outras, fator que indepen-
dente da idade, cor da pele ou etnia.
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Estrias
As estrias são lesões decorrentes da degeneração das 

fibras elásticas da pele que ocorrem por sua distensão 
exagerada ou devido à alterações hormonais. É comum 
o surgimento durante a puberdade em decorrência do 
crescimento acelerado nesta fase da vida e também na 
obesidade e na gravidez. As estrias podem surgir em am-
bos os sexos, sendo mais frequente no sexo feminino.

São lesões lineares, geralmente paralelas, que podem 
variar em tamanho e extensão. Surgem principalmente 
nas coxas, glúteos, abdômen (gravidez) e região lombar 
(homens). Inicialmente as lesões são avermelhadas ou 
róseas, evoluindo mais tarde para uma tonalidade es-
branquiçada, que caracteriza a ausência total de vascula-
rização na região.  A pele na área afetada tem aparência 
frouxa e apresenta flacidez e em pessoas de pele morena 
as estrias podem ser mais escuras que a pele sadia.

Dentre os tratamentos mais indicados para as disfun-
ções acima, estão os peelings químicos, que estimulam a 
renovação celular e melhoram a qualidade da superfície 
da pele, bem como sua textura, suavizando essas imper-
feições. A Linha de Ácidos Bel Col é composta por pro-
dutos que podem ser utilizados em diversos protocolos 
estéticos e se divide em produtos pré-tratamento e de 
tratamento. Os produtos pré-tratamento, são indicados 
para preparação da pele, antes do início do tratamento 
efetivo. Já os produtos de tratamento, são indicados para 
o tratamento específico que se deseja realizar. Todos os 
produtos contém ácidos em concentração e pH seguros 
para utilização pelo profissional em cabine. Conheça a 
Linha de Ácidos Bel Col, uma linha completa para resul-
tados eficazes em cabine!

Belmend é um peeling químico multifuncional, que 
atua como coadjuvante em diversos tratamentos, como 
rejuvenescimento, acne, manchas, imperfeiçoes da pele, 
entre outros. Com ácido mandélico, promove um pee-
ling lento e gradual, realizando esfoliação superficial a 
mediana. Indicado também para utilização combinada 
com outros peelings.

*DICA*
Para um peeling combinado, utilize Belmend juntamente 

com um ácido especifico ao tipo de tratamento a ser reali-
zado, essa estratégia potencializa os efeitos do tratamento.

Modo de uso
Aplicar sobre a pele limpa e livre de oleosidade. Deixar 

agir de cinco à no máximo 10 minutos, sempre verificando a 
tolerância da pele, e caso necessário retirar antes do tempo 
indicado. O produto deve ser retirado com água abundante. 
Após esse procedimento aplicar bloqueador solar com FPS 
mínimo 30 e orientar que o cliente utilize filtro solar diaria-
mente, reaplicando várias vezes ao longo do dia.

Princípios ativos

Ácido mandélico
O ácido mandélico é um alfahidroxiácido, obtido da 

hidrólise do extrato de amêndoas amargas, e possui pro-
priedades ideais para várias aplicações cosméticas. Devi-

do ao seu alto peso molecular, promove um peeling gra-
dativo, com permeação mais lenta que os AHAs comuns, 
podendo ser mais facilmente controlado. 

Seu uso tópico promove redução da espessura da cama-
da córnea e da coesão entre os corneócitos e suas camadas, 

sendo indicado para o tratamento de hipercromias, sinais do 
envelhecimento e melhora da qualidade geral da pele.  Atua 
também como antisséptico, melhorando o quadro da acne 
em peles acomedidas por este processo.

Referências
Imagem:

Amêndoas - http://healthandcare.in/almonds-help-
-improve-complexion-and-eye-sight/almonds-1/ 

Conteúdo técnico:

Ácido Mandélico. Neon Química

Amêndoas amargas


