
Nome: Belmask Bel Col
Conteúdo: 180 g

EAN13: 7898918416265
EAN14: 789891841626 6

Referência: P0026
NCM: 33049990

Embalagem: Bisnaga de plástico
Peso bruto: 0,250 kg
Dimensões: 80 x 42 x 165 mm
Segmento: Profissional

Linha: Facial
Destaque: Máscara facial secativa e depurativa

Ativos: Argila Verde, Calêndula, Óleo de Melaleuca e Alantoína
Lançamento: Abril/2014

Introdução

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, ela pode persistir na idade adulta 
e, até mesmo, surgir nesta fase, este quadro é mais fre-
quente em mulheres.

Os sinais da doença (comedões, pápulas e pústulas) 
surgem devido ao aumento da secreção sebácea asso-
ciada ao estreitamento e obstrução da abertura do folí-
culo pilosebáceo, dando origem aos comedões abertos 
(cravos pretos) e os comedões fechados (cravos bran-
cos). Estas condições favorecem a proliferação de micro-
organismos que provocam a inflamação característica 
das espinhas, sendo o Propionibacterium acnes, o agen-
te infeccioso mais comum.

O tratamento deve ser persistente, pelo menos duas 
vezes por semana em cabine e diário com a manuten-
ção domiciliar. O tratamento cosmético consiste na hi-
gienização adequada deste tipo de pele e utilização de 
produtos com princípios ativos destinados ao controle 
da oleosidade excessiva, agentes secativos, depurativos, 
hidratantes e calmantes.

Para complementar o tratamento em cabine, a Bel Col 
oferece a Belmask, uma máscara facial desenvolvida com 
princípios ativos altamente eficazes para o tratamento 
cosmético das peles com acne. Ela tem ação secativa e 
depurativa e foi especialmente desenvolvida para agir 
como coadjuvante no processo de cicatrização e melho-
ra da qualidade da pele acneica.

Modo de Uso
Com o auxílio de uma espátula espalhar uma camada 

da máscara por toda a região a ser tratada. Aguardar 20 
minutos e retirar com auxílio de gaze úmida.

Princípios ativos

Argila Verde
A argila é um produto do tempo, isto é, do envelhe-

cimento natural dos cristais das rochas. Fonte de maior 
diversidade de oligoelementos, deve sua coloração à 
presença de Óxido de Ferro, que atua em sinergia com 
os outros minerais presentes em sua composição. 

Sua composição rica em minerais confere à argila verde 
inúmeras qualidades terapêuticas para tratamentos faciais 
e corporais. Com uma forte ação absorvente, ela é espe-
cialmente indicada para os cuidados da pele oleosa e ac-
neica, uma vez que regula a produção sebácea excessiva.

A argila verde tem propriedades descongestionantes 
e efeito depurativo, auxiliando na drenagem das toxinas 
retidas na pele e, além disso, atua como antioxidante, to-
nificante e hidratante.

Calêndula
Derivado das flores da planta Calendula officinalis L., 

originária do Mar mediterrâneo, é um extrato rico em sa-
poninas, pró-vitamina B e minerais. 

O Extrato de Calêndula apresenta diversas proprieda-
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des essenciais para os cuidados com a pele acneica, den-
tre elas: ação anti-inflamatória, cicatrizante, antisséptica, 
suavizante, protetora e restauradora de tecidos, auxilian-
do no controle e tratamento cosmético das diversas ma-
nifestações presentes na pele com acne.  

Age ainda como emoliente, tonificante, umectan-
te e refrescante, sendo indicada também para peles 
sensíveis e delicadas. 

Óleo de Melaleuca
A Melaleuca é uma árvore de origem australiana que a 

partir da destilação das suas folhas é possível extrair um 
óleo conhecido mundialmente pelas suas propriedades 
benéficas.

O óleo de melaleuca tem ação antisséptica e cicatri-
zante, sendo indicado para peles com acne. Com grande 
poder de permeação cutânea, seu efeito antiacne é po-
tencializado.

Alantoína 
É uma substância obtida sinteticamente e também 

encontrada nas raízes do confrei, uma planta provenien-
te das regiões Europeia e Asiática.

A alantoína favorece a proliferação celular e reepite-
lização, acelerando a regeneração da pele lesionada. 
Além disso, atua como anti-irritante e hidratante.

Apresenta comprovadas propriedades promotoras de 
permeação cutânea, melhorando a eficácia das formula-
ções cosméticas onde está presente.
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