Ficha técnica de produto

Argillamask Verde - 1kg
Nome Argillamask Verde – Bel Col
Conteúdo 1 kg/2,2 lb
EAN13 7898918417187
EAN14 3 789891841718 8
Referência P0105
NCM 33049990
Embalagem
Peso bruto
Dimensões
Segmento
Linha
Destaque
Ativos
Lançamento

Pote de Plástico
1,06 kg
180 x 105 x 00 mm
Profissional
Facial e Corporal
Máscara de argila verde para tratamentos corporais e faciais
Argila verde e Colágeno
agosto/2010

Introdução
Pensando no contato do cliente com a natureza, a Bel
Col cosméticos desenvolveu a linha de Argilas profissionais.
A argila, amplamente conhecida e utilizada na área da estética tem diversas funções e vantagens para tratamentos
corporais e faciais.
É um produto natural obtido pelo envelhecimento natural dos cristais das rochas. Sua composição tem diversos
minerais, como: titânio, magnésio, cobre, zinco, alumínio,
cálcio, potássio, níquel, manganês, lítio, sódio e ferro. A concentração de cada mineral depende da fonte de extração
da argila. Independente de sua origem, todas elas têm ação
cicatrizante e estimulante.
O uso das argilas no setor cosmético é amplamente explorado, pois promovem sensorial agradável e suavidade.
Podem ser usadas em diversos tratamentos, tanto faciais
quanto corporais. Podemos citar entre esses: tratamento
cosmético para acne e oleosidade, manchas, rejuvenescimento, perda de medidas, entre outros.

Modo de Usar
Máscara com água: Dissolver três colheres de sopa do
pó de argila em água suficiente para formar uma pasta.
Espalhar na região desejada, com o auxílio da espátula.
Deixar agir de 10 a 15 minutos e retirar com água.
Máscara com gel: Dissolver três partes de argila para
uma parte de gel de sua escolha. Pode-se também adicionar um tônico ou fluido.

Princípios ativos
Colágeno Biotecnológico
O Colágeno Biotecnológico utilizado pela Bel Col é processado com peso molecular reduzido e reproduz as mesmas características do colágeno presente nas camadas
mais profundas da pele, garantindo uma textura cutânea
uniforme e hidratada.
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O colágeno é uma proteína de importância fundamental na constituição da matriz extracelular do tecido
conjuntivo, sendo responsável por parte de suas propriedades físicas. O termo proteína é originário do grego “proteios”, que significa “substância da vida”. Assim o colágeno
é uma substância essencial e determinante para a saúde e
a vida do organismo.

Colágeno
Representando cerca de 30% de toda a proteína do corpo humano, é produzido normalmente pelo nosso organismo desde que nascemos e está presente em diversas
partes do corpo como: sangue, dentes, cartilagens, olhos,
tendões e ligamentos e na pele.
Na pele sua função é primordialmente estrutural, ou
seja, proporciona sustentação às células mantendo-as
unidas. Porém, estudos mostram que a partir dos 25
anos de idade o colágeno entra em processo de degradação, e ao chegar na terceira década de vida essa
perda gira em torno de 1% ao ano, aumentando com o
passar do tempo. As fibras de colágeno vão se tornando
endurecidas e sua produção fica limitada, iniciando assim o processo de envelhecimento.
Por isso, utilizar produtos à base de colágeno é sumamente importante, como o uso tópico, para reposição de
nutrientes perdidos juntamente com a qualidade do colágeno do organismo.
Departamento Técnico Bel Col

Ficha técnica de produto | Argillamask Verde - 1kg

Argila Verde
Tem a coloração verde por conter óxido de ferro em
sua composição, que atua em sinergia com os demais
minerais presentes na sua composição. É bastante indicada para tratamentos estéticos da pele oleosa e acneica
pois regula a produção de sebo. Também indicada para
cabelos oleosos; máscaras capilares, faciais e corporais;
tratamentos para a perda de medidas, entre outros. Possui
ação adstringente e estimulante.

Argila Verde
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