DEPIL AÇ Ã O E EPILAÇÃO
CONCEITO E DIFER ENÇAS EN T R E MÉTODOS

SABE-SE QUE NO ANTIGO EGITO A
DEPILAÇÃO ALCANÇOU UM GR AU DE
DESENVOLVIMENTO EXTR AORDINÁRIO,
EM

ALGUNS

ASPECTOS,

SUPERIOR

AO ATUAL. O GR ANDE NÚMERO DE

Epilação é o processo de remoção por extração dos pelos
inteiros, pela raiz. Exemplo: pinças, ceras, aparelhos elétricos que
arrancam os pelos, laser, luz intensa pulsada, eletrólise.
A técnica consiste na extração do pelo pela raiz, o que diminui,
atrasa o seu ritmo de crescimento. Exemplo: A cera remove o pelo
pela raiz retardando o seu crescimento. Este crescerá dentro de
15 a 25 dias, não excedendo 30 dias para uma nova epilação.

PROVAS HISTÓRICAS ENCONTR ADO
EM ESCAVAÇÕES DEMONSTR A QUE
O ARSENAL DE BELEZA DA MULHER
EGÍPCIA

ER A

MUITO

VARIADO

E

COMPLETO. NA EPILAÇÃO CHEGAR AM
A

SER

VERDADEIROS

MESTRES,

ELIMINANDO O PELO SUPÉRFLUO ATÉ
O MÍNIMO PORMENOR. A REMOÇÃO
DE PELOS PODE SER REALIZADA DE
DUAS MANEIR AS: POR EPILAÇÃO OU
DEPILAÇÃO.

Os pelos são anexos da pele, existentes em todos os seres humanos
normais, com distribuição típica em cada gênero (masculino e
feminino) e com funções específicas: proteção e sensitiva.
Há dois tipos de pelos: o fino, claro e pouco desenvolvido, o velus
no adulto e denominado lanugo quando no feto humano, e o
pelo terminal, que corresponde ao espesso e pigmentado, que
compreende os cabelos, a barba, a pilosidade pubiana e axilar.

Depilação é a remoção de pelos rente à superfície da pele, não
sendo atingidas as porções internas do folículo piloso. Conjunto
de procedimentos tópicos químicos ou físicos que removem o
pelo superficialmente e temporariamente. Exemplo: A depilação
feita com lâmina corta o pelo superficialmente e este leva apenas
2 dias para crescer novamente.

PROTOCOLO DE CUIDADOS
ESPECIAIS NA EPI LAÇÃO

FOLICULITE
Segundo Habif (2012), a foliculite é uma inflamação do folículo
capilar causada por infecção, irritação química ou injúria física,

HIGIENIZAÇÃO
1.

Higienizar as mãos do profissional e a área a ser epilada
com o Higisystem Buona Vita.

2.

Aplicar o Peeling Buona Vita nos locais com pelos encravados
fazendo massagens com movimentos circulares até o
produto formar grumos (rollings), secar e sair totalmente.
Retirar os resíduos com algodão úmido.

podendo ser superficial ou profunda. É bastante comum e faz
parte de uma variação de doenças inflamatórias da pele.

TR ATAMENTO
3.

Depilar as regiões necessárias com o método de epilação
escolhido.

4.

Aplicar Loção Normalizadora Buona Vita para normalizar o
pH da pele.

Na foliculite superficial, a inflamação se restringe à parte superior

5.

Para acalmar a pele, aplicar leve camada de Máscara
Descongestionante Buona Vita nas regiões avermelhadas
e massagear até absorver.

maioria das vezes, cura sem deixar cicatriz. Já na foliculite

Para peles escurecidas devido à depilação, pode ser
utilizada Argila Lifting Corporal Buona Vita dissolvida em
Águas Duras Buona Vita em consistência cremosa. Aplicar
uma camada não muito grossa, deixar secar totalmente,
retirar com água, ou massagear com Loção Hidratante
Buona Vita.

que pode crescer em direção à superfície e se tornar uma

6.

do folículo e se manifesta como uma pústula indolor que, na
profunda a inflamação ocorre em todo folículo ou na porção mais
profunda. Tem aparência de uma massa inchada e vermelha,
pústula pouco maior que a que ocorre na foliculite superficial. As
lesões mais profundas são doloridas e podem deixar cicatrizes.

FINALIZAÇÃO
7.

Finalizar a depilação ou epilação com Óleo de Massagem
Buona Vita, ou Óleo Flan SPA Organics Buona Vita no
enredo que desejar ou aplicar o Depilare Buona Vita com
suaves movimentos até total absorção.

MANUTENÇÃO DIÁRIA DO CLIENTE
Para evitar o encravamento dos pelos, utilizar nos locais da
depilação ou epilação (2 ou 3 dias após a mesma) o Peeling
Buona Vita fazendo movimentos circulares até o produto secar
totalmente. Este procedimento pode ser repetido semanalmente,
até evitar totalmente o encravamento dos pelos. Normalizar o pH
da pele com Loção Normalizadora Buona Vita. Utilizar o Depilare
Buona Vita diariamente nas regiões depiladas ou epiladas.
NÃO ESQUECER QUE O SUCESSO DO TRATAMENTO TAMBÉM
DEPENDE DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO CLIENTE.

P R OTO C O LO S C O R P O R A I S

