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A Fotodepilação é realizada através
do uso de Luz Intensa Pulsada,
entenda melhor o processo:

O que é a Luz Intensa Pulsada?
É uma lâmpada ﬂash de alta intensidade contendo gás nobre chamado xenônio, que emite
uma radiação óptica ﬁltrada e guiada habitualmente por um cristal de quartzo. Essas
lâmpadas funcionam sob modo pulsado e convertem a energia elétrica em energia luminosa.

O que é fotodepilação e qual seu mecanismo de ação?
A fotodepilação é uma depilação através da luz que visa destruir as células germinativas do
pelo (a raiz). A fotodepilação age por meio da fototermólise seletiva, onde a melanina presente
do pelo absorve a luz, transforma essa luz em calor e transporta o calor por todo fólico piloso
até chegar a raiz do pelo, destruindo-as.

Características do tratamento
O tratamento de fotodepilação consiste em aplicações mensais, (no rosto a cada 21 dias).
No dia da sessão os pelos devem estar no tamanho de 1 a 3 milimetros, o ideal é passar a
lâmina 3 dias antes da sessão. Depois da sessão os pelos vão ﬁcar com um aspecto de
queimado, os primeiros resultados aparecem depois de 15 dias.
A quantidade de sessão dependerá de vários fatores como: cor do pelo, espessura do pelo
(quanto mais contraste entre a pele e o pelo melhor, tipo uma pele claro e um pelo escuro, pelos
muito claros o tratamento demora um pouco mais), idade, sexo, sistema hormonal. Em nenhum
caso é possível determinar antecipadamente com precisão o números de sessões exatas para
eliminação dos pelas na área tratada.

Fases de crescimento do pelo
Existem três fases de crescimento dos pelos: anágena, catagena e telógena. Apenas
em uma delas, a ánagena, o tratamento consegue cauterizar a raiz do pelo, pois ainda
está conectado em sua matriz germinativa, a raiz. Cada pelo encontra se em uma fase
do pelo, e todo mês eles vão mudando de fase. Por isso é um tratamento.

FOTODEPILAÇÃO X LASER

CUIDADOS PRÉ E PÓS TRATAMENTO

O laser e a luz intensa pulsada são métodos de
fotodepilação, ou seja, depilação através da
luz.
O laser foi uma das primeiras tecnologias de
eliminação de pelos, e ﬁcou conhecido como
depilação deﬁnitiva. Porém não existe método
deﬁnitivo. Pois pelos são proteção para o
organismo, então o corpo não para de produzir.
A luz intensa pulsada e o laser são metodos
c om o m e sm o re s u l ta d o, a p en a s c om
tecnologias diferentes.
Quantidades de sessões
O numero de sessões nos dois métodos varia
de acordo com o ciclo do pelo do cliente, e suas
características ﬁsiológicas.
Tempo de duração
Em ambas tecnologias são necessárias
sessões de manutenção, de 6 meses a 2 anos.

Ÿ

Avisar se fez uso de qualquer medicamento;

Ÿ

Evitar exposição 15 dias e 15 dias depois do
tratamento, se o ﬁzer com protetor solar FPS30 e
cobrir a área.

Ÿ

No dia da sessão os pelos devem estar aparados, na
altura de 1 a 3 mm, depois da sessão evitar produtos
com álcool.

Ÿ

Evitar no dia, depois da sessão água quente, e
qualquer outra fonte de calor, como saunas e
atividades físicas;

Ÿ

Evitar roupas apertadas (calcas jeans, calcinha de
renda) no dia da sessão

Ÿ

Depois que inicia o tratamento não deve ser utilizado
nenhum método de depilação que extraia o pelo da
raiz, como cera, pinça, maquinas de extração.

Sensação na aplicação
A Luz Intensa Pulsada, comparada com o laser
é indolor, pois trata-se de um feixe de luz que se
espalha ao ser aplicado, utilizando uma energia
suﬁciente para cauterizar a raiz do pelo, e não
agride a pele. O laser, por ser um feixe de luz
único, é bem agressivo e gera bastante dor.
Resultado ﬁnal
Os dois métodos de fotodepilação, Luz Intensa
Pulsada e Laser tem resultados iguais, o que
deﬁne o sucesso do tratamento depende da
fase do pelo e questões ﬁsiológicas de cada
cliente.

CONTRA INDICAÇÕES:
Impedimento TOTAL:
nenhuma área pode ser submetida ao tramento.
Fototipo V (escuro) e VI;
Doenças de pele, como lúpus,poﬁria;
Vitiligo e Psoríase, como autorização medica;
Meninas de 13 anos;
Meninas que nunca menstruaram;
Administração de medicamentos
fotossensibilizantes;
Ÿ Câncer de Pele
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Impeditivo LOCAL:
Pele bronzeada – exposição ao sol 15 dias
antes e 15 dias depois;
Ÿ Feridas abertas;
Ÿ Hemaginomas;
Ÿ Regiões de mucosas, saco escrotal, raíz do
pênis, nariz, aureola mamária e mucosa
vaginal
Ÿ

FATORES DE SUCESSO
(fatores dependentes de cada organismo)
CONCENTRAÇÃO DE MELANINA NO FOLÍCULO PILOSO: O alvo da Luz Intensa
Pulsada é a melanina, sendo assim quanto maior é a concentração desta, mais eﬁcaz é
o resultado do tratamento. Quanto menor é essa concentração (pelos poucos
pigmentados, loiros), pior o resultado. Pelos brancos não tem melanina, então não tem
resultado nenhum.
DENSIDADE DA MELANINA NA PELE: a melanina não está presente apenas no folículo,
esta presente também na pele. Portanto quanto mais morena a pele, mais difícil é a
depilação, devido a maior risco de efeitos secundários (queimaduras).
ESPESSURA DO PELO: normalmente pelos mais grossos possuem maior pigmentação
e portando absorvem mais a luz;
FASE DE CRESCIMENTO DO PELO: a fase em que os pelos são cauterizados é a fase
ANÁGENA; pois nessa fase os pelos estão em contato com a raiz do pelo.
IDADE/SEXO: o sexo do cliente e o seu estado hormonal inﬂuenciam no resultado. Nos
homens, devido aos hormônios andrógenos, existem maior diﬁculdade na eliminação
dos pelos e será necessário um maior número de sessões . Nas mulheres, há áreas que
são hormonal-dependente como virilha e facial, tornado-se mais complexas nas
eliminações de pelo. Em adolescentes, de 13 a 18 anos, o tratamento tende a ser mais
demorado devido a atividade hormonal.

Áreas para Fotodepilação

CUIDADOS ANTES E DEPOIS DA SESSÃO

ANTES DA SESSÃO
SOL - Não ter exposição solar (bronzear) a
pele 15 dias antes da sessão. A fotodepilação
que é a depilação com Luz Intensa Pulsada
atua na melanina do pele e da pele, uma pele
bronzeada estimula a melanina, e deixa a pele
muito sensível a Luz Intensa Pulsada.
SOL - fazer uso de ﬁltro solar diariamente,
cuidado extra em regiões expostas como face.
HIDRATAÇÃO - Manter a pele hidratada, a Luz
Intensa Pulsada é uma forma de calor, que
p o d e d e s i d r a ta r o s te c i d o s , é m u i to
importante aplicar bastante hidratante 2 dias
antes da sessão, principalmente em áreas
mais desidratadas naturalmente como as
panturrilhas.
MEDICAMENTOS -Informar qualquer uso de
medicamentos, existe vários medicamentos
que são fotossensíveis ou seja deixa a pela
sensível a luz, é necessário avisar quais
medicamentos foram utilizados.
DEPILAÇÃO - Não utilizar nenhum método
que extraia o pelo da raiz, então não pode
utilizar métodos como cera, pinça, porém
durante o pode ser utilizados métodos que
apenas cortem o pelo, como a lâmina e os
cremes depilatórios, porém para a sessão é
necessário que os pelos estejam de 1 a 3
mililitros, apontando para a fora da pele para
captar a luz.
DEPILAÇÃO - Organize-se para aparar os
pelos antes das sessões, isso facilita a
execução e garante que os pelos estejam no
tamanho ideal para o tratamento, dessa
maneira você também observa o retardo do
crescimento e se sente mais confortável.
Recomendamos passar a lâmina 3 dias antes
da sessão, ou usar o creme depilatório 1
semana antes, ou maquininha de cortar cabelo
no dia da sessão.

PRODUTOS - Informar caso utilize algum
produto que contenha ácidos, eles deixam a pele
sensível.
BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - e cremes
autobronzeadores mudam o pigmento da pele,
interferindo no tratamento

NO DIA DA SESSÃO
A c a d a se ssã o é re sp o n d i d o u m b reve
questionário sobre a rotina do cliente, é muito
importante que ele seja respondido com
sinceridade, são perguntas em relação a
exposição ao sol, medicamentos. Eles são
necessários para garantir a segurança e a
eﬁcacia do tratamento.

DEPOIS DA SESSÃO
CALOR – 24 horas depois da sessão deve-se
evitar fontes de calor na região tratada, como
saunas, atividade físicas, banhos muitos
quentes.
CALOR -no dia da sessão evite usar roupas
muito justas que causem fricção na pele
SOL – Evite sol 15 dias depois do tratamento
SOL – Continue utilizando diariamente o
protetor solar
PRODUTOS – Logo apos a sessão evite qualquer
produtos que contenham álcool na sua
composição, como desodorante com álcool.
DEPILAÇÃO continue utilizando apenas
métodos que não extraiam o pelo da raiz, utilizar
método depilação como pinça e cera atrapalha o
tratamento.
F REQU Ê N C I A – Ten ha em mente q u e a
fotodepilação é um tratamento, ao contrário dos
outros métodos convencionais que espera que
os pelos cresçam bastante para fazer a sessão, a
fotodepilação é um tratamento mensal. A
periodicidade nas sessões faz toda a diferença
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Av. República Argentina, 3247
(Próximo ao terminal do portão)
Portão - Curitiba, PR
contato@lisapele.com.br
(41) 3014-6660
(41) 99948-0997 - WhatsApp

De Segunda a Sexta
Das 9:00 às 19:00h

SESSÕES

avulsas

