Depeeling Mousse Spray e
Creme Depilatório
A Linha Depeeling oferece produtos
destinados à pessoas que se preocupam com
a beleza, mas não têm tempo e nem disposição
para se submeterem aos rituais de depilação convencionais, seguindo a filosofia de depilação sem
dor, rápida e prática. Tudo isso com acompanhado
de uma fragrância suave e agradável.
Conhecendo o Ciclo de Crescimento
do Pelos
O ciclo de crescimento dos pêlos tem 3 fases, chamadas
fases de crescimento. A Anágena (crescimento), a
Catágena (fase estacionária aonde os pelos param de
crescer) e a Telógena (pelos caem). Os pelos de uma
determinada área podem estar em diversas fases de
crescimento e a velocidade de crescimento pode variar de
acordo com as regiões do corpo e de pessoa para pessoa.
Por este motivo, são necessárias várias aplicações do
produto em intervalos distintos para cada região.

Ativos
Extrato de Aloe e calêndula
Suavizam e hidratam a pele, evitando possíveis irritações
Manteiga de Karité
Além de hidratar, forma uma película protetora
promovendo um toque suave na pele.
Tioglicolato de Potásio
Promove o enfraquecimento das fibras do pelo, atacando
quimicamente a estrutura de queratina dos pelos
amolecendo as suas ligações até que sejam eliminados.
A depilação com lâminas tendem a deixar as pontas dos
pelos  pontiagudas facilitando o encravamento.

depilação com
Depeeling

depilação sem
Depeeling

Com a linha Depeeling, você acaba com
os pelos sem sofrimento. Prático, rápido e
sem dor.
Qual produto da Linha Depeeling devo indicar?
As características de cada pessoa, como a quantidade e espessura dos pelos e a sensibilidade da pele, devem ser levadas
em consideração antes de escolher o produto da Linha Depeeling mais adequado.
Segue um esquema de como escolher o melhor produto da Linha Depeeling:

Depeeling Mousse Spray e
Creme Depilatório
Teste de sensibilidade e tempo de ação

O ideal é que todo Consultor e Dirigente tenha um produto de cada da Linha Depeeling para testar no cliente.
O teste é simples e rápido:
1.   A partir do momento em que é escolhido o produto ideal ao seu cliente, selecione uma
pequena parte do corpo e aplique uma amostra do produto;
2.  Siga corretamente o modo de aplicação da embalagem;
3.   O tempo de ação varia conforme a resistência e a espessura dos pelos. Portanto, durante a
primeira aplicação, o consumidor deve ser orientado a testar o intervalo ideal para a remoção
precisa dos pelos, sem agredir a epiderme. Alerte o cliente para aplicar e verificar de 5 em 5
minutos ou entre curtos intervalos a ação do produto para evitar agressões à pele;
4.   Muita atenção ao passar isto ao cliente, ela não precisa de mais tempo do que o necessário, se
o pelo dele sai em 7 minutos, então só deve usar o produto durante 7 minutos.  Por isto, durante
o teste devemos verificar o tempo correto para o cliente;

Produto

Tempo Mínimo

Tempo Maximo

1610- Mousse Depilatório

10 minutos

20 minutos

1612- Creme Depilatório

5 minutos

15 minutos

1613- Gel Pós-Depilatório

Não há

Não há

	
  

5.    Retirar completamente o produto com a espátula e lavar bem a pele, de preferência com água morna;
6.    Hidratar com Gel Pós Depilatório Depeeling.
O teste de sensibilidade dura 24 horas. Após retirar o produto da pele, o cliente deve aguardar até 24 horas e
verificar o estado da pele. Caso a pele apresente vermelhidão, ardência ou qualquer sinal de irritação, suspenda
o uso.

Depeeling Mousse Spray e
Creme Depilatório
1612 – CREME DEPILATÓRIO – 150 g

1610 – MOUSSE SPRAY
DEPILATÓRIO– 150 ml

Loção cremosa adequada para peles sensíveis com ação
suave. Com extrato de Chá Verde que protege e repões os
nutrientes da pele.

Loção aerossol que elimina os pêlos em alguns minutos
em uma única e prática aplicação, sem esforço ou dor,
deixando a pele lisa e macia.

Modo de Usar

Modo de Usar

Aplicar uma camada espessa do produto sobre a área a
ser depilada. Faça isso de modo suave, começando de
baixo para cima. Para a remoção, utilize suavemente a
espátula no sentido contrário ao crescimento do pelo.
Lave bem após o uso com água morna e sabonete para
remover resíduos do produto.

Aplique uma camada espessa do produto sobre a pele
a ser depilada até que cubra todos os pelos, para que a
eficácia seja garantida. Para a remoção, após o tempo de
espera, retire suavemente com o auxílio da espátula no
sentido contrário ao crescimento do pêlo. Lave bem após
o uso com água e sabonete para remover resíduos do
produto.
Por ser um produto aerosol, possui um gás que permite a
saída do produto da embalagem. É muito importante que
seja muito bem agitado antes da aplicação. Isto gera um
melhor aproveitamento do gás dentro da embalagem
para não correr o risco de acabar antes de finalizar o
conteúdo de produto.

