
Introdução
CLEAN-AHA’S loção Bel Col é formulado com uma combi-

nação de AHA’s (Alfahidroxiácidos) Glicólico, Lático, Málico, 
Tartárico e Cítrico em baixas concentrações, que permitem 
o uso diário do produto para remover as impurezas e auxi-
liar no afinamento da pele de forma homogênea e segura. 
Os ácidos presentes na composição agem como esfoliante 
químico, pois promovem remoção de corneócitos (células 
mortas) na camada superior da epiderme, permitindo que 
as células mais jovens emerjam até a superfície (renovação 
celular) da pele, devolvendo a sua jovialidade. 

CLEAN AHA’S é uma loção higienizante e esfoliante que 
usada regularmente ajuda a diminuir o espessamento da 
pele, deixando-a mais lisa, luminosa e com viço. Clean 
Aha´s reúne eficácia, segurança e mais rendimento em um 
único produto. Ele é ideal para peles mistas a secas, atua 
também na redução dos primeiros sinais do foto envelheci-
mento e uniformiza a tonalidade da pele. 

A higienização da pele é um procedimento fundamen-
tal e um dos passos mais importantes para iniciar qualquer 
tratamento estético, já que o processo tem como objetivo 
remover as impurezas presentes na pele, geradas pela ma-
quiagem, poluição, secreções, células mortas e bactérias 
presentes na superfície da cútis.

Este procedimento visa promover à normalização do me-
tabolismo cutâneo e neste caso a renovação celular tam-
bém tem seu início.

Limpar a pele é um estímulo para a conservação da ju-
ventude, uma vez que a pele com sujidades apresenta tex-
tura irregular, áspera e se torna asfixiada por este acúmulo. 

Modo de Usar
Aplicar uma porção do produto realizando fricções sua-

ves e circulares para remover as impurezas da pele. Retirar 
com algodão umedecido em água ou em água abundante.

Princípios ativos

Ácido Glicólico
O ácido glicólico (ou ácido hidroxiacético) é o menor en-

tre os demais alfahidroxiácidos (AHA’s) e está presente em 
muitos produtos para o tratamento da pele. Ele é um sólido 
cristalino incolor, inodoro e higroscópico (que possui ten-
dência a absorver a umidade), sendo altamente solúvel em 
água. O ácido glicólico é proveniente de fontes naturais ou 
produzido sinteticamente. Dentre as fontes naturais, estão: a 
cana-de-açúcar, a beterraba-sacarina, o abacaxi, o canta lupo 
e as uvas verdes. Sinteticamente, ele é obtido através do pro-
cesso de reação química entre o ácido cloro acético com o 
hidróxido de sódio seguido por uma re-acidificação, ou ain-
da através de um processo enzimático que produz menos 
impurezas se comparado  à  síntese química tradicional.

Assim, milhares de litros de ácido glicólico são produzi-
dos anualmente.

Ação: O Ácido Glicólico é o primeiro de uma série de 
alfahidroxiácidos que possuem propriedades ideais para 
várias aplicações cosméticas ou cosmiátricas. O Ácido Gli-
cólico aplicado topicamente ajuda a diminuir a espessura 
da camada córnea hiperqueratinizada, promovendo a re-
dução da coesão ou adesividade entre os corneócitos e 
suas camadas, acelerando assim o “turnover” celular da epi-
derme. Isto o torna um excelente princípio ativo no trata-
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mento da acne, manchas senis, peles secas e suas variantes.  
Ele ajuda a reforçar a função barreira da pele, estimulando 
a hidratação, a síntese de lipídios e também a síntese de 
colágeno, reestruturando a pele como um todo.

Ácido Lático
O ácido lático é um AHA que no corpo é encontrado no 

sangue e no tecido muscular como produto do metabo-
lismo da glicose e glicogênio. Sendo também um compo-
nente de hidratação natural da pele (NMF), estudos indicam 
que ele pode aumentar a capacidade do estrato córneo em 
reter água. É um produto final da fermentação bacteriana 
de determinadas fontes como leite e suco de tomate.

Ação: O Ácido Lático é um ingrediente polivalente po-
dendo ser inserido na formulação cosmética como esfo-
liante e hidratante, como conservante e para dar acidez 
ao produto. Estudos demonstram que o uso contínuo de 
preparações contendo ácido lático proporcionam melhora 
na hidratação da pele, pois o ácido captura melhor a água 
e aumenta a capacidade do estrato córneo de reter esta 
água, promove uma melhora na aparência das rugas, deixa 
a pele mais macia e suave. Quando aplicado em soluções 
muito concentradas pode ser caustico para a pele.

Ácido Málico 
É um ácido orgânico, proveniente da maçã. Possui as 

mesmas características empregadas aos AHA’s o que con-
fere sua atuação como esfoliante químico, promovendo 
afinamento da camada córnea, melhora da hidratação e 
redução de linhas de expressão e rugas superficiais.

Ácido Tartárico
Também é um alfahidroxiácido, proveniente de frutas e 

do vinho, confere à formulação cosmética as mesmas pro-
priedades dos outros AHA’s, proporcionando maior hidrata-
ção da pele, afinamento da camada córnea e normalização 
das funções cutâneas.

Ácido Cítrico
Derivado de frutas cítricas como abacaxi, laranja, maracu-

já e limão. Confere esfoliação química, com propriedades 
adstringentes e antioxidantes nas formulações cosméticas.
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