
 

1- O melhor para você! 

 

Prezo por um atendimento de qualidade, humanizado e personalizado! Com foco total 

em resultados. Agende uma visita e descubra as vantagens na prática! 
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2- Forte vínculo 

 

Me preocupo demais com os clientes, essa preocupação em melhor atender, em 

proporcionar ótimos procedimentos com foco em resultado acabou criando certos 

vínculos. Por isso costumo dizer que eu não tenho clientes e sim amigos, foi gerando e 

se estabelecendo afeto e muito carinho pelos clientes! 
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3- Profissionalismo em primeiro lugar 

 

sou altamente comprometida com a preocupação de fornecer as mais atualizadas e 

eficientes modalidades de tratamento disponíveis, com seriedade, honestidade, 

informação e completa transparência, onde tudo é feito visando sempre o bem estar, 

segurança, conforto e satisfação dos clientes. 
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4- Tudo começa pela explicação e definição dos resultados 
 
Sempre traço todo um planejamento, pois me preocupo com todos os clientes! Dou 

toda a devida atenção desde antes dos procedimentos onde tem as metas e resultados 

esperados. Agende agora mesmo uma visita! 
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5- Prevenção em primeiro lugar 

 

Estou tomando todas as precauções necessárias e cumprindo todas as medidas de 

prevenção para te receber com segurança! 

 

Venha me visitar com total tranquilidade! 
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6- Atendimento com muito carinho a todos os clientes 

 

Nosso foco e principal objetivo é fazer com que todos os clientes se sintam em casa! E 

realizar um atendimento com carinho e atenção é fundamental para passar essa 

sensação de aconchego, afago e bem estar! 

 

Agende já sua visita! 
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7- Um pouco sobre a depilação a laser 

 

A depilação a laser é um método extremamente eficaz na remoção de pelos, 

mantendo a pele bonita e saudável. O tratamento é seguro e confortável, podendo ser 

realizado em qualquer tipo de pele sem efeitos colaterais. 
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8- Como Funciona? 

 

A luz altamente concentrada que é emitida pelo equipamento, é captada pela 

melanina e levada até o folículo piloso (estrutura que dá origem ao pelo), danificando 

sua estrutura e eliminando a capacidade de crescimento do pelo. Para um resultado 

satisfatório é necessário realizar por volta de 4 a 8 sessões, com intervalos de 45 dias 

entre elas. É ideal que durante as aplicações o pelo esteja em fase de crescimento 

(fase anágena), devido maior concentração de melanina e maior contato com o 

folículo piloso, não sendo indicado depilar com cera ou pinça a região a ser tratada. No 

entanto, esse crescimento não ocorre em sincronia, o que explica a necessidade de 

várias sessões para o cessar completo dos pelos. 
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9- Meu objetivo 

 

Tenho como meta me tornar referência e autoridade no segmento de beleza e 

depilação, através de um atendimento Vip e da excelência e qualidade de todos os 

procedimentos. 
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10- Resultados da depilação a laser 

 

Os efeitos são vistos desde as primeiras sessões, pois a cada sessão o paciente pode 

observar uma área de falha de crescimento dos pelos. As áreas que melhor respondem 

ao tratamento são virilha, axila, barba e perna. 

Realize um procedimento comigo e veja os reais benefícios! 
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11- Indicações 

 

A depilação a laser pode ser feita por qualquer pessoa que se incomode com seus 

pelos ou com os outros métodos de depilação, com a cera e a lâmina. Há indicações 

especiais para casos de foliculite (pelos encravados) tanto em virilha, que acaba 

manchando a região, quanto rosto, pernas ou qualquer outra região do corpo. 
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12- Contraindicação à realização de depilação a laser 

 

Pessoas com infecções ativas nas áreas a serem tratadas não podem realizar a 

depilação a laser. Caso haja o crescimento repentino de pelos, deve ser realizada 

investigação hormonal anteriormente. 
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13- Depilação à laser dói? 

 

Durante o tratamento é normal sentir um pouco de dor e desconforto, como se 

fossem algumas picadinhas no local. Quanto mais fina e sensível for a pele da pessoa, 

maior a chance de sentir dor durante a depilação. As áreas onde se sente mais dor são 

as que possuem mais pelo e onde este é mais grosso, no entanto são nessas regiões 

que o resultado é melhor e mais rápido, necessitando de menos sessões. 

 

#jasmimlaser #depilaçãoalaser #depilação #belezavix #cuidardapele #belezaintima 

#jasmimlaser 



 
 

14- Como fica a pele depois da sessão? 

 

Depois da primeira sessão de depilação à laser é normal que o local exato do pelo 

fique um pouquinho mais quente e avermelhado, sendo indicativo da excelência do 

tratamento. Essa irritação da pele desaparece depois de algumas horas. Por isso, 

depois de uma sessão de tratamento é preciso ter alguns cuidados com a pele para 

evitar que fique manchada e escura, como loção calmante e evitar se expor ao sol, 

além de usar sempre protetor solar nas áreas que podem estar naturalmente expostas 

ao sol como rosto, colo, braços e mãos. 
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Anúncios: 1) O melhor para você! 

 

Prezo por um atendimento de qualidade, humanizado e personalizado! Com foco total 

em resultados. Agende uma visita e descubra as vantagens na prática! 
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2) Resultados da depilação a laser 

 

Os efeitos são vistos desde as primeiras sessões, pois a cada sessão o paciente pode 

observar uma área de falha de crescimento dos pelos. As áreas que melhor respondem 

ao tratamento são virilha, axila, barba e perna. 

Realize um procedimento comigo e veja os reais benefícios! 
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