
Introdução
A superfície da pele é ácida. Seu pH, também conheci-

do como manto protetor, é formado pela combinação de 
vários componentes. Em sua camada mais superficial, a 
camada córnea, este pH varia entre 4,4 a 5,6  conforme a 
região do corpo em que estamos falando e cada individuo.

Para funcionar corretamente a pele precisa de um meio 
ácido para ajudar a manter sua força e coesão, e também 
evitar infecções, impedindo o crescimento de bactérias e 
favorecendo a eliminação de células mortas.

Após a aplicação do higienizante e do esfoliante o pH 
da pele é danificado/alterado tornando a perda de água 
maior, além de promover irritação, ressecamento e desca-
mação, tornando portanto, a pele propensa a proliferação 
de bactérias e fungos.

Aplicação da loção tônica promove a restauração do 
manto protetor da pele, evitando a perda de água e a pre-
parando para aplicação de outros produtos cosméticos. 
Tendo em vista que para promover o preparo da pele para 
a atuação dos ativos presentes nos produtos posteriores, a 
loção tônica deve alcançar o pH compatível com os produ-
tos que ainda irão atuar na pele, sendo assim, pode-se dizer 
que estas loções tem o  intuito de restaurar a pele para o pH 
fisiológico ou um pH diferenciado.

É importante escolher a loção de acordo com a neces-
sidade tissular, sendo assim a Bel Col desenvolveu a Loção 
Tônica Hidrafresh com própolis e hamamélis, que compre-
ende todos os benefícios de uma loção tonificante associa-
dos ao poder adstringente, cicatrizante e anti-inflamatória 
que provem do própolis e do hamamélis. É indicado para 
todos os tipos de pele que tenham esta indicação.

Modo de Usar
Aplicar em toda região a ser tratada com auxilio de um 

algodão. Deixar secar naturalmente e não remover da pele.

Princípios ativos

Própolis
O Própolis é um anti-inflamatório natural extraído de 

uma substância resinosa, produzida pelas abelhas. Tem 
ação: cicatrizante, anti-inflamatória, bactericida, protetora, 
calmante e regeneradora de tecidos.

Hamamélis
Originária dos Estados Unidos e Canadá, as folhas da 

planta hamamelis virginiana L. são ricas em substâncias 
como taninos, saponinas e ácidos graxos, que conferem 
diversas funções para o ativo. Dentre suas propriedades, o 
hamamélis atua como adstringente, descongestionante, 
antioleosidade, antiacneico e ainda vaso protetor, auxi-
liando no tratamento da acne.

Hidrafresh - 140 ml / 300 ml

Ficha técnica de produto

Nome Hidrafresh Bel Col

Conteúdo 140 ml / 300 ml

EAN13 7898918416 17 3 / 7898918416 14 2

EAN14 1 789891841617 0 / 3 789891841614 3

Referência P0017 / P0014

NCM 3304.99.10

Embalagem Frasco de plástico + Cartucho de cartolina / 
Frasco de plástico 

Peso bruto 0,189 kg / 0,320 kg

Dimensões 36 x 165 x 60 mm / 40 x 200 x 65 mm

Segmento Home Care e Profissional

Linha Facial

Destaque Para peles oleosas

Ativos Própolis e Hamamélis

Lançamento Março / 2001
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Referências
Imagem:

Própolis - http://beneficiosnaturais.com.br/propolis-be-
neficios-e-propriedades/

Hamamelis - http://www.plantaservasmedicinais.com/
products/hamamelis/

Conteúdo técnico:
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Mapric – Própolis, Hamamélis
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