
Introdução
A esfoliação da pele é um procedimento que visa 
promover uma descamação das células superficiais da 
epiderme, a fim de favorecer a renovação celular.

Este procedimento é fundamental para gerar vitalidade ao 
tecido, pois remove as células envelhecidas e proporciona 
mais estimulo para que novas células aparecam.  

É um cuidado complementar à higienização da pele e 
deve ser realizado antes da aplicação dos produtos de 
tratamento cosmético, pois além de promover a retirada 
das células mortas, promove um ambiente favorável a 
uma melhor permeação dos princípios ativos dos 
envolvidos nos procedimentos. 

Pensando nos benefícios que a esfoliação pode trazer para 
a pele, a Bel Col cosméticos desenvolveu o Bel Esfoliante. 
Um esfoliante em base gel para terapias faciais, 
enriquecido com sementes de Apricot em formato de 
esferas arredondadas, o que evita uma esfoliação 
prejudicial para a pele. Sua base gel é hidratante e foi 
cuidadosamente estudada para proporcionar fácil 
manuseio, pois não é necessário retirar da pele.

Durante as fricções, o gel absorve e as partículas das 
sementes se desprendes da pele juntamente com as 
células mortas.

Bel Esfoliante pode ser usado em todos os tipos de pele, 
em procedimentos em cabine ou em casa até duas vezes 
por semana. Seu uso contínuo promove mais viço, mais 
uniformidade e melhora a aparência geral da pele. 

Modo de Usar
Aplicar sobre a pele realizando fricções suaves e 
movimentos circulares, até a completa absorção do gel e 
desprendimentos das partículas das sementes ou 
remover com auxílio de gaze umedecida. Retirar os 
excessos com tônico facial de acordo com o tipo de pele. 

Princípios ativos

Semente de Damasco (Apricot)
O Damasco (Prunus Armeniaca) é natural da China e das 
terras Siberianas. Contém diversos elementos protéicos, 
bem como Vitamina B5, B1, potássio, sódio, magnésio etc. 
Podemos incorporar os benefícios do damasco também 
nos cosméticos. Uma das formas de utilização das frutas 
nos cosméticos é em esfoliantes. As Sementes de Apricot 
são preparadas por processos de moagem controlados, 
para que as partículas de semente fiquem em tamanho 
ideal a promover uma abrasão suave na pele. Podem ser 
incorporadas em diversas bases cosméticas, pois é um 
agente abrasivo natural. Remove fisicamente as células 
mortas da epiderme.
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Bel Esfoliante - Bel Col 

Ficha técnica de produto

Nome Bel Esfoliante  – Bel Col

Conteúdo 65/0,14 | 250 kg / 0,55 lb

EAN13 7898918416111 | 7898918416906   

EAN14 3 789891841611 2 | 3 789891841690 7

Referência P0061 | P0011

  NCM 33049910

Embalagem Bisnaga de Plástico

Peso bruto 0,080 | 0,275 kg 

Dimensões 3,2 x 0,0 x 12,0 | 4,5 x 0,0 x 20,0

Segmento Profissional e Home Care

Linha Facial 

Destaque Esfoliação prática e segura  

Ativos Esferas de sementes de apricot 
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