
4 Melhores Depiladores Elétricos 

Se você está procurando pelo melhor depilador elétrico e ainda não sabe qual o modelo 
e marca ideal para você, então está no lugar certo! Estamos aqui para te ajudar a fazer 
sua escolha dentre os melhores depiladores elétricos da atualidade.  

Preparamos uma lista com os quatro melhores exemplos de depiladores elétricos da 
atualidade, agora é somente você analisar qual irá atender melhor as suas expectativas 
e comprar aí mesmo sem sair do conforto do seu lar! 

A depilação é uma das partes mais importantes na vida da maior parte das mulheres, 
sendo elas vaidosas ou não, e diga se de passagem até de um certo número de homens.  

Atualmente há diversas formas de se fazer uma depilação. Sendo elas através de: 

• Depiladores elétricos;  

• Aparelhos com gilete; 

• Creme; 

• Cera; 

• Laser. 

Nesta época de isolamento social na qual vivemos, muitos estão fazendo trabalho home 
office, outros estão tendo mais trabalho com as crianças estando mais tempo em casa 
e o cuidado redobrado com a higiene da casa e das roupas. 

Com isso tudo nos resta muito pouco tempo para utilizar giletes, cremes ou ceras que 
compramos nas farmácias ou supermercados, muito menos para sair de casa e ficar 
horas em um centro de depilação.  

Por esse motivo aumentaram as buscas pelos depiladores elétricos masculinos e 
femininos tendo se tornado uma influente tendência. 

Melhores Depiladores Elétricos 

Veja a seguir a lista que preparamos: 

• Depilador, Philips, Satinelle BRE605/00, Branco e Azul; 
• Depilador elétrico Satinelle Essential- Branco e Roxo -Bivolt-Philips, Philips, 

BRE22500, Branco e roxo; 
• Depilador, Aqua Deluxe Plus Pdp02r, 4w, Rose, Bivolt, Philco; 
• Depilador Elétrico Aquaskin II, Mondial, DP-04, Branco/Rosa. 

Como Funciona o Depilador Elétrico? 

Depiladores elétricos possuem rodas dentadas que se movimentam rapidamente. 
Quando esses dentes rodam eles puxam os pelos os retirando pela raiz. 



Há também tipos de depiladores com mais de uma velocidade, entretanto, uma 
velocidade serve para uma depilação mais lenta e com menos dor. 

E a outra uma velocidade mais rápida para remover os pelos em menor tempo. Além 
disso há outros modelos que retiram os pelos rapidamente, porém, enquanto 
massageiam juntamente com um sistema de anestesia fria. 

Existem também os modelos Wet & Dry que foram criados para a depilação durante o 
banho. 

Usar o Depilador Elétrico Dói? 

Com sinceridade sim, alguns tipos de depiladores podem causar dor caso sejam usados 
em áreas sensíveis do corpo como virilhas, axilas e buço.  

Entretanto, há depiladores elétricos que não causam dor, ou causam muito menos dor 
que a maioria, porém há algumas técnicas que fazem com que a dor seja menor, mesmo 
com depiladores comuns. 

Uma dessas dicas é evitar se depilar durante o período menstrual, pois isso pode 
acentuar a dor, pois devido aos hormônios presentes no corpo a pele fica mais sensível. 

Como Diminuir a Dor da Depilação Com Depilador Elétrico? 

A dor de se depilar com um depilador elétrico pode ser muito menor do que a dor da 
depilação com cera. Para isso siga as seguintes dicas: 

• Procure relaxar, assim os poros não se contraem;  

• O depilador sônico retira os pelos sem dor; 

• Faça uma esfoliação para limpar os poros; 

• Banho quente dilata os poros; 

• Se o depilador não for wet & dry seque a pele; 

• Aplique gelo antes e depois da depilação; 

• Use creme anestesiante; 

• Após a depilação aplique creme hidratante;  

• Aplique aloe e vera (babosa) ou óleo de amêndoas doces. 

Você pode escolher uma ou mais dessas dicas para praticar, portanto, não é necessário 
fazer tudo. Quanto ao creme anestesiante, um farmacêutico saberá lhe orientar qual 
será o melhor neste caso. 

Por que Usar Um Depilador Elétrico é Uma Boa Ideia? 

O depilador elétrico é uma grande invenção, pois facilitou muito a vida de quem quer se 
depilar, mas não gosta de usar cera. 



Entretanto, há aqueles também que acham que usando lâmina os pelos crescem muito 
mais rápido, além de também provocar alergias e pelo encravado. 

Por comodidade podemos levar o nosso depilador elétrico para qualquer lugar, e por 
ser pessoal é mais higiênico. 

Enfim, utilizando depiladores os gastos são menores, o custo benefício vale a pena, pois 
o depilador pode durar por anos. 

Como Preparar a Pele Para a Depilação Elétrica? 

O melhor comprimento para fazer uma depilação é de mais ou menos 3 a 5 mm.  

Para preparar a sua pele procure fazer uma esfoliação, pois este é um dos melhores e 
mais recomendados métodos para evitar os pelos encravados. 

Utilize um esfoliante corporal de sua preferência, pode ser industrial ou caseiro. Ou 
simplesmente utilize uma esponja de banho. 

Após a depilação, faça uma esfoliação de 3 em 3 dias, assim você irá garantir que sua 
pele continue macia e livre dos pelos encravados. 

Quais São as Vantagens de Um Depilador Elétrico? E as Desvantagens? 

Assim que você escolher e comprar o seu depilador elétrico, terá uma grande redução 
em seus gastos, além de ter a possibilidade de fazer sua depilação onde e quando quiser.  

Sei que você pode até estar pensando que comprar um depilador elétrico terá um custo 
maior do que o de uma lâmina. Entretanto, o custo benefício é enorme, pois a vida útil 
do depilador é bem maior. 

Uma das vantagens, está em se depilar sozinha no conforto do seu lar, quantas vezes 
quiser e na hora que lhe der vontade. Afinal você não vai precisar sair de casa para 
procurar um profissional e fazer sua depilação. 

Como Realizar a Limpeza do Depilador Elétrico? 

Quando for passar o depilador elétrico na pele procure não passar com rapidez, nem 
com muita lentidão.  

O mesmo deve ser passado por sobre a pele sempre indo em direção contraria ao 
crescimento dos fios. 

Agindo assim os pelos irão demorar em média quatro semanas para nascer, pois terão 
sido retirados pela raiz.  

Assim que terminar de usar seu depilador elétrico, procure sempre verificar como deve 
ser feita a limpeza do mesmo.  



Portanto, assim com esses simples cuidados você irá garantir maior eficiência e vida útil 
ao seu depilador elétrico. Na maioria das vezes as instruções para a limpeza são descritas 
de uma forma bem simples. 

Geralmente os depiladores podem ser desmontados o que ajuda muito na hora da 
limpeza do mesmo. Determinados aparelhos trazem consigo uma escova própria para a 
sua limpeza.  

Normalmente para uma higiene perfeita do seu aparelho o melhor é seguir as seguintes 
dicas: 

• Antes de limpar verifique se o depilador está desligado ou desconectado da 
tomada; 

• Desmonte seu aparelho retirando as peças removíveis e que não sejam sensíveis 
a água (geralmente os aparelhos possuem peças removíveis); 

• Com o uso da escova esfregue as peças, entretanto com suavidade, para remover 
toda a sujeira; 

• De preferência, lave as peças removíveis com água corrente; 

• Pegue a base e limpe com um pano macio e ligeiramente úmido; 

• Não coloque as peças para secar no sol; 

• Caso queira utilize um pano seco para secar as peças ou deixe secar 
naturalmente. 

Como Escolher Um Depilador Elétrico? 

Por fim, se você leu até aqui, possivelmente já percebeu como o depilador elétrico irá 
facilitar a sua vida, certo?  

Existem diversos tipos de depiladores elétricos, alguns são recarregáveis, outros 
funcionam somente ligados a tomada. 

No entanto, antes de adquirir seu depilador em algum site ou loja física, é de extrema 
importância que você escolha o produto adequado as suas necessidades. 

Na hora de usar o depilador um ponto muito importante é a praticidade, sendo assim 
vale a pena investir em um dos melhores.  

Entretanto, antes de efetuar sua compra, é necessário analisar cinco pontos básicos que 
descrevemos a seguir para te ajudar nessa escolha! 

Tipo 

O principal é descobrir quais benefícios e comodidades que você quer que seu depilador 
traga para a depilação prática e perfeita. Afinal, existem diversos tipos de depiladores. 
Sendo eles:  

• Que suavizam a depilação; 



• Com menor dor; 

• À prova d'água (Wet & dry); 

• Para as partes íntimas; 

• Hipoalergênico; 

• Para homens; 

• De luz pulsada. 

Procure escolher o depilador certo para as suas necessidades. Caso você esteja 
procurando um depilador que acabe de vez com os pelos, então, talvez a escolha certa 
seja o de luz pulsada.  

Mas se você possui alergia e, portanto, fica cheia de bolinhas após a depilação, o 
depilador hipoalergênico seria o ideal! 

Então, leia com atenção o que diz na descrição do produto quando for comprar. 

Benefícios que ele oferece para a pele 

Certos modelos de depiladores elétricos costumam agredir mais a pele do que outros, 
devemos levar em conta também que algumas partes do corpo, costumam ser mais 
sensíveis e suscetíveis a danos e alergias. 

Sendo assim, é de extrema importância escolher um que não agrida a sua pele, há 
depiladores que deixam a pele mais lisinha, pois possuem um sistema que massageia a 
pele enquanto depila. 

Há também os modelos hipoalergênicos que protegem sua pele contra alergias 
decorrentes da depilação. Quando for escolher seu depilador pense primeiro na 
preservação da sua pele. 

Área do corpo para a qual é indicado 

Quando for comprar seu depilador, procure observar o que está escrito em sua instrução 
de uso. Fique atento, pois cada depilador é indicado para áreas diferentes do corpo.  

Entretanto, alguns depiladores mais básicos são indicados para o uso em uma ou duas 
áreas do corpo, enquanto outros podem ser utilizados no corpo todo. 

Os depiladores básicos, possuem o design perfeito para o uso em áreas mais extensas e 
lisas como braços e pernas. O seu uso também é indicado para virilhas e axilas. 

Alguns modelos trazem consigo cabeças adaptáveis, para o uso em áreas com contornos 
mais acentuados como axilas e virilha. Outros específicos para o rosto. 



Facilidade para limpar  

Você pode comprar uma escova elétrica que possui pilhas duráveis. Ou seja, que você 
pode recarregar toda a vez que a bateria acabar. Esse modelo de escova costuma ser 
mais prática, pois é só recarregar e estará pronta para o uso imediatamente. 

Por outo lado, tem também aquelas que você precisa comprar as pilhas toda a vez que 
elas acabarem. São boas escovas, porém, acabam dando mais trabalho. Pois é 
necessário ter pilhas reservas, para evitar que elas acabem durante a escovação. 

Além disso, tem ainda aquelas que com bateria de longa duração. Algumas duram até 
sete dias. Enquanto outras chegam a durar um mês. 

Voltagem 

Não se esqueça de verificar a voltagem do depilador elétrico e então, comparar com a 
voltagem da sua residência. Existem lugares em que as residências usam 110v e 
comércios usam 220v ou bivolt. 

Entretanto muitos lugares como em algumas partes de São Paulo usam 220v até nas 
residências. É preciso ter atenção quanto a isso, pois comprar a voltagem errada pode 
causar problemas sérios. 

Caso você vá levar seu aparelho também quando for viajar, então, o melhor seria 
escolher um bivolt. 

4 Melhores Depiladores Elétricos de 2021 

Por fim, para que você não perca tempo procurando, montamos uma lista com os quatro 
melhores depiladores do mercado.  

Faça uma análise de cada modelo, de acordo com suas principais funções e benefícios, 
assim você poderá ter certeza que comprou o depilador que irá atender a todas as suas 
necessidades. 

1 - Depilador, Philips, Satinelle BRE605/00, Branco e Azul 
https://www.amazon.com.br/Depilador-Philips-Satinelle-BRE605-
00/dp/B07GDTPQVY/ref=sr_1_3?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&
dchild=1&keywords=depilador+satinelle+advanced+wet+and+dry+bre605%2F00+philips&qid=
1616815604&sr=8-3 

O depilador Philips Santinelle Advanced é um dos mais rápidos depiladores que existem, 
ele possui discos exclusivos feitos de cerâmica. Abaixo confira seus benefícios: 

• Grande velocidade removendo os pelos curtos e finos; 

• Cabeça de depilação extralarga, cobrindo uma área maior de pele; 

• Sistema opti-light, ilumina os pelos curtos e finos;  

• Pode ser utilizado durante o banho; 

https://www.amazon.com.br/Depilador-Philips-Satinelle-BRE605-00/dp/B07GDTPQVY/ref=sr_1_3?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+satinelle+advanced+wet+and+dry+bre605%2F00+philips&qid=1616815604&sr=8-3
https://www.amazon.com.br/Depilador-Philips-Satinelle-BRE605-00/dp/B07GDTPQVY/ref=sr_1_3?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+satinelle+advanced+wet+and+dry+bre605%2F00+philips&qid=1616815604&sr=8-3
https://www.amazon.com.br/Depilador-Philips-Satinelle-BRE605-00/dp/B07GDTPQVY/ref=sr_1_3?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+satinelle+advanced+wet+and+dry+bre605%2F00+philips&qid=1616815604&sr=8-3
https://www.amazon.com.br/Depilador-Philips-Satinelle-BRE605-00/dp/B07GDTPQVY/ref=sr_1_3?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+satinelle+advanced+wet+and+dry+bre605%2F00+philips&qid=1616815604&sr=8-3


• Acompanha uma bolsa para viagem. 

Aproveite, pois a Philips te convida a testar este produto por 90 dias, entretanto se você 
não se adaptar a este depilador, a Philips devolve o seu dinheiro. 

2 - Depilador elétrico Satinelle Essential- Branco e Roxo -Bivolt-Philips, Philips, 

BRE22500, Branco e roxo 
https://www.amazon.com.br/Depilador-el%C3%A9trico-Satinelle-Essential-

BRE22500/dp/B07ZTSVLX6/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3

%91&dchild=1&keywords=depilador+eletrico&qid=1616815651&sr=8-1 

No site da Amazon tem diversas ofertas, entretanto, se o que você procura é um 
depilador super rápido o depilador Elétrico Philips, linha Satinelle Essential, nas cores 
branca ou roxo possui duas velocidades. Confira todos os seus benefícios:  

• Possui um design ergonômico; 

• Rotação de 44 mil pinçadas por minuto;  

• Indicado para pernas e corpo (axila, virilha e buço); 

• Duas velocidades.  

Então compre agora no site da Amazon um Depilador Elétrico Phillips Satinelle Essential 
e aproveite! 

3 - Depilador, Aqua Deluxe Plus Pdp02r, 4w, Rose, Bivolt, Philco 
https://www.amazon.com.br/Depilador-Deluxe-PDP02R-Velocidades-

Philco/dp/B076HYF96Q/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%9

1&dchild=1&keywords=philco+aqua+deluxe+plus&qid=1616815315&sr=8-1 

Agora você vai poder acabar com aqueles pelinhos que tanto te incomodam com rapidez 
e muita praticidade!  

Com o Depilador Philco Aqua Deluxe Plus PDP02R você pode fazer a sua própria 
depilação! 

Confira agora todos os seus benefícios:  

• Sistema opti-light (ilumina os pelos curtos e finos);  

• Melhor alcance e movimentos mais precisos;  

• Perfeito para depilar o corpo e o rosto; 

• Sendo wet & dry (resistente a água); 

• Possui 2 velocidades; 

• Funciona com e sem fio; 

• Compacto e leve. 

Ele vem com 9 acessórios, capa massageadora, esticador, capa redutora para áreas 
íntima, capa redutora facial, pincel para limpeza, acessório para aparador, aparador 
elétrico, escova esfoliante e massageador.  

https://www.amazon.com.br/Depilador-el%C3%A9trico-Satinelle-Essential-BRE22500/dp/B07ZTSVLX6/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+eletrico&qid=1616815651&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Depilador-el%C3%A9trico-Satinelle-Essential-BRE22500/dp/B07ZTSVLX6/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+eletrico&qid=1616815651&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Depilador-el%C3%A9trico-Satinelle-Essential-BRE22500/dp/B07ZTSVLX6/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=depilador+eletrico&qid=1616815651&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Depilador-Deluxe-PDP02R-Velocidades-Philco/dp/B076HYF96Q/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=philco+aqua+deluxe+plus&qid=1616815315&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Depilador-Deluxe-PDP02R-Velocidades-Philco/dp/B076HYF96Q/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=philco+aqua+deluxe+plus&qid=1616815315&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Depilador-Deluxe-PDP02R-Velocidades-Philco/dp/B076HYF96Q/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=philco+aqua+deluxe+plus&qid=1616815315&sr=8-1


Só o Depilador Philco Aqua Deluxe Plus PDP02R cuida de você com carinho e amor! 

4 - Depilador Elétrico Aquaskin II, Mondial, DP-04, Branco/Rosa 

https://www.amazon.com.br/Depilador-El%C3%A9trico-Aquaskin-Mondial-DP-
04/dp/B07G5PX3KC/ref=pd_day0_5?pd_rd_w=r2Jk4&pf_rd_p=f8fbb395-09a0-46a4-a17c-
8f7cd5155e6a&pf_rd_r=FK7P62BXJE8MKS8VT96G&pd_rd_r=844a0a01-2da2-45e0-98e2-
adc4432da22d&pd_rd_wg=LDHlM&pd_rd_i=B07G5PX3KC&psc=1 

Quer uma pele lisa e suave? Com a tecnologia wet & dry do depilador elétrico 

Aquaskin da Mondial, você vai conseguir! 

Ele possui muitos benefícios. Veja seus benefícios: 

• Bateria recarregável com autonomia de até 50 minutos; 

• Acessórios, uma capa biquíni e uma escova de limpeza;  

• Depila a seco ou durante o banho;  

• Depilação rente sem agredir a pele;  

• Depilador bivolt; 

• Sistema opti-light (ilumina os pelos curtos e finos);  

• Possui 2 velocidades; 

A Mondial atualmente é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil. Sempre 

inovando e buscando soluções para o bem-estar das pessoas. 

Compre hoje mesmo esse depilador e experimente este produto feito pensando em 

você! 

https://www.amazon.com.br/Depilador-El%C3%A9trico-Aquaskin-Mondial-DP-04/dp/B07G5PX3KC/ref=pd_day0_5?pd_rd_w=r2Jk4&pf_rd_p=f8fbb395-09a0-46a4-a17c-8f7cd5155e6a&pf_rd_r=FK7P62BXJE8MKS8VT96G&pd_rd_r=844a0a01-2da2-45e0-98e2-adc4432da22d&pd_rd_wg=LDHlM&pd_rd_i=B07G5PX3KC&psc=1
https://www.amazon.com.br/Depilador-El%C3%A9trico-Aquaskin-Mondial-DP-04/dp/B07G5PX3KC/ref=pd_day0_5?pd_rd_w=r2Jk4&pf_rd_p=f8fbb395-09a0-46a4-a17c-8f7cd5155e6a&pf_rd_r=FK7P62BXJE8MKS8VT96G&pd_rd_r=844a0a01-2da2-45e0-98e2-adc4432da22d&pd_rd_wg=LDHlM&pd_rd_i=B07G5PX3KC&psc=1
https://www.amazon.com.br/Depilador-El%C3%A9trico-Aquaskin-Mondial-DP-04/dp/B07G5PX3KC/ref=pd_day0_5?pd_rd_w=r2Jk4&pf_rd_p=f8fbb395-09a0-46a4-a17c-8f7cd5155e6a&pf_rd_r=FK7P62BXJE8MKS8VT96G&pd_rd_r=844a0a01-2da2-45e0-98e2-adc4432da22d&pd_rd_wg=LDHlM&pd_rd_i=B07G5PX3KC&psc=1
https://www.amazon.com.br/Depilador-El%C3%A9trico-Aquaskin-Mondial-DP-04/dp/B07G5PX3KC/ref=pd_day0_5?pd_rd_w=r2Jk4&pf_rd_p=f8fbb395-09a0-46a4-a17c-8f7cd5155e6a&pf_rd_r=FK7P62BXJE8MKS8VT96G&pd_rd_r=844a0a01-2da2-45e0-98e2-adc4432da22d&pd_rd_wg=LDHlM&pd_rd_i=B07G5PX3KC&psc=1

