
Nome: Clear Plus Bel Col
Conteúdo: 300 ml

EAN13: 7898918417 91 0
EAN14: 3 789891841791 1

Referência: P0175
NCM: 34012010

Embalagem: Frasco PET com tampa de rosca
Peso bruto: 334 g
Dimensões: 200 x 95 x 42 mm
Segmento: Profissional

Linha: Facial
Destaque: Gel de limpeza profunda para peles acneicas

Ativos: Ácido Salicílico
Lançamento: Abril / 2014

Introdução
CLEAR PLUS é um sabonete em gel, especialmente 

desenvolvido para higienização profunda das peles ac-
neicas. Com Ácido Salicílico, promove suave esfoliação 
enquanto limpa, auxiliando na desobstrução dos poros 
e retirada da oleosidade excessiva.

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 adequada higienização das peles acneicas duran-
te as sessões em cabine, a Bel Col apresenta o Clear Plus, 
um sabonete em gel, de fácil remoção, que realiza a lim-

peza com ação profunda na pele. Sua fórmula contém 
Ácido Salicílico, o que o torna um sabonete com ação 
suave de esfoliação durante a higienização, além de aju-
dar a controlar a oleosidade excessiva da pele.

Modo de Uso
Aplicar uma pequena quantidade do produto em toda 

a face, realizando movimentos circulares por cerca de 
um minuto, em seguida, remover o produto com algo-
dão umedecido em água.

Princípios ativos

Ácido Salicílico
É considerado um hidroxiácido de fundamental im-

portância para a melhora geral da pele, pois atua como 
esfoliante nas camadas mais externas, facilitando a des-
camação pela solubilização do cimento intercelular que 
liga as camadas do estrato córneo, com consequente 
perda da queratina. 
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O ácido salicílico regula a produção sebácea e controla 
a oleosidade da pele. Uma de suas características princi-
pais é a capacidade de penetração nos poros ajudando na 
remoção da camada queratinizada, sendo especialmente 
indicado para o tratamento da acne.
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