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Como o laser age para eliminar o pêlo ?
Exposição ao Laser
A cor preta do pêlo
(melanina) absorve
essa energia do laser
conduzindo até o
bulbo aquecendo-o
e destruindo-o

Pêlo
Predomina
melanina

Bulbodestruído
Sendo assim não ocorrerá novo
crescimento do pêlo. O que difere
quando utilizamos o método de
depilação à cera o qual retiramos a raiz
do pêlo mas porém o bulbo continua
intacto. Portado o bulbo consegue
produzir um novo pêlo.

Bulbo
Responsável
pela produção
de um novo pêlo

Antes
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Durante

Depois
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Fotodepilacão e depilação a laser, são a mesma coisa?
LASERDIODO

FOTODELIPAÇÃO

ADEQUADA

POUCA

TEMPERATURA
DOPELO

TEMPERATURA
DOPELO

LUZVERMELHA
PURA

LUZAVERMELHADA=
Vermelhoalaranjado,
púrpura

Toda a luz é absorvida
pela melanina do pêlo
transformando-se
em calor.

O pêlo não se aquece o suciente
devido à escassez de luz vermelha
(luz não concentrada)

Luz concentrada

O resto das luzes não
vermelhas são absorvidas
desnecessariamente pela pele.

Na prática o laser penetra
mais com resultado melhor
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BULBO
DESTRUÍDO

BULBONÃO
DESTRUÍDOOU
POUCODANIFICADO
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Qual a melhor tecnologia de laser?
LASERDIODO

LASERDIODO+RF

EMAX-DSL

ADEQUADA

ADEQUADA
TEMPERATURA
DOPELO

TEMPERATURA
DOPELO

LUZVERMELHA
PURA+RF

LUZVERMELHA
PURA

BULBO
DESTRUÍDO

®

BULBO
DESTRUÍDO

A combinação de dois
tipos de energia gera
aquecimento uniforme e
seletivo do Bubo. Portanto
conseguimos melhores
resultados quando
comparado a outras
tecologias de laser .
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Quantas aplicações são
necessárias para o ﬁm dos pelos?

A média de aplicações é de 6-8 para haver
redução satisfatória dos pelos, mas alguns
pacientes requerem mais ou menos aplicações.
O dorso e tórax de homens, pelos
faciais e pelos "hormonais" usualmente
requerem oito ou mais aplicações.
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Depilação a laser doi?
Cada pessoa tem tolerância diferente à dor,
mas a maioria dos pacientes toleram o
tratamento sem necessidade de anestésicos
tópicos. O sistema de resfriamento,da ponteira
SynerCool™, diminui o desconforto durante o
tratamento, especialmente para grandes áreas
de tratamentos rápidos e repetitivos.
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Depilação a
laser é deﬁnitiva ?
Aqueles bulbos que foram destruídos não
produzem mais pêlos. Entretanto, todas as
pessoas, têm capacidade de produzir novos pêlos.
Mulheres produzem cerca de 10 a 20% de bulbos e
pêlos novos em 2 anos e homens cerca de 15 a 30%.
Pessoas com distúrbios hormonais podem
produzir pêlos mais precocemente.
Portanto, os médicos preferem não usar o
termo depilação deﬁnitiva, e sim, depilação
duradoura.
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Depilação a laser pode ser
feito em todo o tipo de pele?

1

2

3

4

5

Quanto mais clara a pele maior é a intensidade do LASER e mais segura
vai ser a sessão. Ou seja, é necessário um menor número de sessões
em peles claras e mais sessões em peles morenas.
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Quais os cuidados devo tomar
antes e depois da aplicação ?

Uso de
protetor

Não
expocição solar,

Não utilizar nas
primeiras 48h
nenhum produto que
contenha álcool em
sua composição e
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Não frequentar
ambientes de
altas temperatura
como saunas.
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O tratamento é seguro?

O tratamento é muito seguro. Há algumas vantagens da
tecnologia elōs, que a tornam um dos sistemas mais seguros de remoção
pilosa disponíveis para todos os tipos de pele. Não há riscos a longo
prazo nas energias elétricas ou a laser usadas na tecnologia elōs. Tanto a
energia ótica, quanto a RF, têm sido aplicadas há décadas na medicina,
em cirurgias e procedimentos estéticos, sem adversidades.
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LASER DREAM®
A LASER DREAM® é uma rede especializada em tratamentos a laser, com vasta experiência e
tradição nas cidades onde atua, contando com inúmeros equipamentos próprios, todos da
mais alta tecnologia, certamente os mais avançados encontrados em todo mercado mundial,
oferecemos todas as marcas consagradas na mídia nacional e estrangeira, adquiridos junto aos
representantes oﬁciais de cada fabricante, acompanhados das respectivas notas ﬁscais e os
devidos registros junto à ANVISA, e demais órgãos da Administração Pública, oferecendo total
segurança e conforto para o nosso cliente.
Além disso, a LASER DREAM® conta com uma equipe de proﬁssionais altamente qualiﬁcados e
atualizados a oferecer aos seus clientes tratamentos seguros e com os melhores resultados.
A LASER DREAM® foi criada pelo médico Dr Jose Mario Daibes Lisboa, e tem por missão
oferecer tratamentos a laser de qualidade, com toda segurança e a preços acessíveis.
Conheça mais sobre a Laser Dream®.
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CLIQUE AQUI
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Mais que uma marca, um conceito
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