
Nome: Tri-Tonic Bel Col
Conteúdo: 140 ml

EAN13: 7898918417 21 7
EAN14: 1 789891841721 4

Referência: P0110
NCM: 3304.99.10

Embalagem: Frasco PET com tampa de rosca
Peso bruto: 0,186 kg
Dimensões: 36 x 60 x 165 mm
Segmento: Home care

Linha: Facial
Destaque: Loção tônica para peles acneicas

Ativos: Hamamélis, Própolis e PCA de Zinco
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, quadro mais frequente 
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 o tratamento eficaz das peles acneicas durante as 
sessões em casa, a Bel Col apresenta uma linha completa 
que vai desde a higienização até o tratamento efetivo do 
processo acneico.

Tri-Tonic é uma loção adstringente e antisséptica que 
complementa a higienização da pele. Atua no controle 
da oleosidade, reduzindo o tamanho dos poros e auxi-
liando na regeneração da pele lesionada.

Modo de Uso
Após higienização da pele, aplicar Tri-Tonic por 

todo o rosto com auxílio de algodões. Deixar absor-
ver naturalmente.

Princípios ativos

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 ads-
tringente, descongestionante, antioleosidade, antiacneico 
e ainda vaso protetor, auxiliando no tratamento da acne.

Própolis
A Própolis é uma velha conhecida da medicina alter-

nativa, muito utilizada na indústria alimentícia, farma-
cêutica e cosmética. É uma substância com aspecto 
pastoso composto por materiais resinosos e balsâmicos 
de origem vegetal. É coletada pelas abelhas em plantas e 
modificada através de suas secreções salivares. A própolis 
é utilizada pelas abelhas para reparar as frestas e danos na 
colmeia para impedir a entrada de insetos e a proliferação 
de micro-organismos maléficos para o mel e também 
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para auxiliar a manter a temperatura interna ideal para o 
processo de obtenção do mel. 

O Extrato de Própolis apresenta diversas propriedades 
farmacológicas, como atividade antimicrobiana, antivi-
ral, antitumoral, anti-inflamatória, anestésica, cicatrizante 
e antioxidante. No universo cosmético, a própolis é am-
plamente utilizada em produtos com ação cicatrizante, 
anti-inflamatória, bactericida, protetora, regeneradora 
do tecido e calmante de irritações da pele.

PCA de Zinco
Especialmente indicado para tratar a pele oleosa com 

tendência à acne, o PCA de Zinco consiste na combina-
ção do zinco (oligoelemento com propriedades seborre-
guladoras) e do L-PCA (substância presente no Fator de 
Hidratação Natural da pele). O PCA de Zinco inibe a ati-
vidade da enzima 5-alfa redutase, responsável pelo pro-
cesso de produção da oleosidade da pele, controlando a 
oleosidade excessiva. Apresenta ainda propriedades an-
timicrobianas que auxiliam no controle da flora bacteria-
na da pele, particularmente o Propionibacterium acnes, 
auxiliando a suavizar a irritação causada na pele devido à 
presença desta espécie de bactéria.

A presença do L-PCA confere propriedade hidratante 
à substância, mantendo os níveis de hidratação da pele 
enquanto controla a oleosidade.

Referências

Imagens
Própolis - Própolis - http://www.e-health101.com/

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

PCA de Zinco - Ilustração Laboratório Bel Química

Conteúdo técnico
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