
É HORA DE CONHECER A 
DEPILAÇÃO DEFINITIVA 

COM LIGHT SHEER DUET, 
A MELHOR SOLUÇÃO 
PARA REMOÇÃO DOS 
PELOS INDESEJADOS.

O Light Sheer Duet proporciona uma área de 
tratamento maior, atingindo um número maior de 
folículos simultaneamente. Assim o tratamento é 
mais rápido do que outras opções de lasers 
disponíveis no mercado. Oferece duas opções de 
handpieces, dependendo da sua necessidade, 
LightSheer HS (High Speed) e LightSheer ET™ com 
resfriamento ChiliTip® para áreas menores.
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Equipamento que utiliza laser para remover os pelos de forma 
rápida e confiável. É um produto de última geração que traz a 
tecnologia já conhecida do aparelho com uma grande redução 
no tempo de tratamento.

Toda depilação definitiva a 
laser requer mais de uma 
sessão de tratamento. Isso 
porque o laser age melhor 
quando os pelos ainda estão 
no  in íc io  do  es tág io  de 
crescimento (conhecido como 
anágeno), e os pelos não 
estão todos nessa fase ao 
mesmo tempo. A aparência da 
área tratada logo após o 
tratamento varia de paciente 
para paciente, dependendo da 
extensão do procedimento e 
do tipo de pele.



LightSheer HS (High Speed) 
utiliza o vácuo, associado ao 
laser de iodo, proporcionando 
um tratamento mais rápido e 
confortável. Em maiores áreas 
da pele, como as costas ou 
pernas, o tempo gasto no 
tratamento não ultrapassa 15 
ou 20 minutos (redução de 50 a 
75% do tempo de um 
procedimento realizado com 
outros equipamentos), sem a 
necessidade de cremes 
anestésicos.

LightSheer ET™ com 
resfriamento ChiliTip® para 
áreas menores, com a melhor 
eficiência comprovada do 
mercado.

Com isso, o pelo é eliminado e 
tende a não nascer no mesmo local. 
Durante o procedimento, o laser 
pulsa por uma fração de segundo, 
provocando o aquecimento do 
bulbo (raiz) do pelo, interrompendo 
sua função de crescimento.

Light Sheer Duet permite ao 
profissinal realmente personalizar o 
tratamento para seu tipo de pelo, 
pele e estilo de vida.

A eliminação dos pelos indesejáveis 
ocorre através da absorção da luz 
radiante do Laser pela melanina 
(pigmento) da raiz do pelo. Neste 
loca l ,  a  energ ia  luminosa é 
convertida em calor, o qual é 
d i f u n d i d o  p a r a  a s  c é l u l a s 
germinativas do bulbo, levando a 
morte dessas células. 

O Light Sheer Duet oferece ao profissional 
médico duas opções de handpieces, 
dependendo da sua necessidade:

Como funciona o handpiece HS

Ÿ Constrição do 
tecido, redução de 
vasos, menor 
competição com a 
oxihemoglobina

Ÿ A pele é puxada 
para dentro do 
handpiece

Ÿ Bloqueia a 
mensagem de dor 
para o cérebro

Ÿ O alongamento 
afina a derme, 
reduz a competição 
com os melanócitos 
(menor densidade)

Ÿ A energia é emitida

Ÿ O folículo é 
modificado

Ÿ Devido o foco maior 
e competição 
reduzida, é 
necessária menos 
energia

Ÿ O folículo piloso 
está mais próximo 
da superfície da 
pele

Ÿ A melanina do 
folículo piloso 
absorve a energia e 
produção de calor 
que aquece o 
folículo

Ÿ pele é solta
Ÿ Move-se o handpice 

para a próxima área



O tempo médio de 
cada sessão é de 
aproximadamente 30 
Minutos por região

Tempo da Sessão

O melhor laser de epilação do mundo, agora 
muito mais rápido e praticamente sem dor!

Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento Light Sheer 
Duet . Caso tenha mais 
dúvidas entre em contato para 
maiores informações.

Diferenciais na Locação 
do light sheer duet

Tratamentos até 75% 
mais rápidos, 
Dispensa anestesia

Rápido e Eficaz

Pode variar 
dependendo da 
região e do tipo de 
pelo, porém deve ter 
intervalos de 30 a 45 
dias.

Número de Sessões

Possibilidade em 6 
horas é de 
aproximadamente R$ 
12.000,00 - Líquido

Ganhos

Tratamentos até 75% mais rápidos

Dispensa anestesia

2 Handpieces em 1 aparelho

Mesma eficácia do modelo ET

Novo design - mais moderno

Handpieces plug & play

ÁREA DE 
TRATAMENTO

COM O ET COM O HS
% REDUÇÃO/

TEMPO

Costas 60 min 15-20 min 67-75%

Peito 40 min 15 min 67%

Ombros 20 min 10 min 50%

Axila 10 min 4 min 67%

Perna inteira 60 min 20 min 67%

Perna inferior 45 min 15 min 67%

Virilha 15 min 5 min 67%



O que o light sheer duet trata?

virilha pernas peitoral costas

barba orelhassombrancelhas

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de Light Sheer 
Duet 100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos

Antes e Depois com light sheer duet

Axilas



Principais Dúvidas

Qual a duração de cada 
Sessão?

Nas maiores áreas da pele, 
como as pernas, o tempo gasto 
no tratamento é em média 30 
minutos por perna.

O que é depilação a laser?

A depilação a laser é um 
procedimento médico que 
utiliza a tecnologia do Laser 
para destruir as células 
germinativas da raiz do pelo, 
tendo por consequência a sua 
eliminação. O equipamento 
mais moderno e consagrado 
mundialmente para essa 
indicação: o Laser de diodo 
Light Sheer Duet.

Qual o Tempo ideal entre as 
Sessões?

O ideal é realizar as sessões 
com intervalos de 30 a 45 dias 
em média entre uma sessão e 
outra.

Não se pode falar em depilação 
totalmente definitiva. 
Geralmente,  é possível 
eliminar em torno de 85 a 90% 
dos pelos da área depilada, ao 
final das sessões sugeridas no 
tratamento, porém, depois de 
alguns meses,  ou às vezes até 
após alguns anos, alguns pelos 
podem voltar a crescer, sendo 
necessárias sessões de 
manutenção.  Mas, sempre 
considerando que fatores 
individuais como hormônios, 
alterações ovarianas, cor e 
espessura dos fios, momento 
da fase do crescimento do pelo 
no dia da sessão, podem 
interferir no resultado final.

A Depilação a Laser é uma 
Depilação Definitiva?

Comparando com outros 
modelos, a redução é de 50 a 
75% do tempo de um 
procedimento realizado com 
outros equipamentos, e ainda 
sem a necessidade de cremes 
anestésicos.

O resultado da depilação a 
laser com o Light Sheer Duet 
costuma ser notado após seis 
sessões. É importante salientar 
que o tratamento atua apenas 
nos pelos já existentes, não 
atuando nos pelos que 
passarão a existir. Contudo, os 
novos pelos crescem cada vez 
mais fracos. Após o tratamento, 
novos pelos crescerão entre 
um e três anos, podendo serem 
realizadas novas sessões, caso 
necessário. O tratamento reduz 
a produção de pelos num 
período de até 2 anos, 
observando-se a permanência 
dos resultados nas áreas 
tratadas.

E o pelo volta a nascer?

Geralmente não. A depilação a 
laser com o Light Sheer é 
definitiva. Porém, alguns pelos 
podem reaparecer se houver 
algum desequilíbrio hormonal. 
Algumas pessoas relataram 
que quando engravidaram os 
pelos voltaram. Na verdade, 
eles não voltam. O que 
acontece é que os picos 
hormonais podem favorecer o 
nascimento de alguns pelos. O 
máximo que pode acontecer é 
a paciente precisar de uma ou 
duas sessões após o período 
de amamentação.

Existem efeitos colaterais na 
utilização do Light Sheer 
Duet?

Efeitos colaterais são raros e, 
quando ocorrem, são mínimos. 
Pode ocorrer leve vermelhidão 
em volta do folículo piloso, o 
que é positivo, pois indica que 
o folículo respondeu ao 
tratamento. A maioria das 
pessoas volta às atividades 
normais logo após o 
tratamento.

Quais os Resultados que 
podem ser alcançados com a 
depilação a laser de diodo 
Light Sheer Duet?

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de Light Sheer 
Duet 100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos



Principais Dúvidas

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de Light Sheer 
Duet 100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos

Quais as Principais 
características do LightSheer 
Duet?

Cuidados prévios

Como é o funcionamento do 
Light Sheer Duet?

Seu laser produz um feixe de 
luz altamente concentrada. A 
luz emitida é absorvida pelo 
pigmento (melanina) localizado 
nos folículos pilosos.

Ÿ Raspar os pelos da região a 
ser depilada com laser até 
dois dias antes da sessão

Ÿ Não usar cremes ou loções 
na região a ser depilada

Ÿ Evite a exposição solar: é 
necessário o uso de 

Durante o procedimento, a 
ponteira do laser resfriada 
pulsa por uma fração de 
segundo, provocando o 
aquecimento do bulbo (raiz) do 
pelo, interrompendo sua função 
de crescimento.

Ÿ Não estar com a pele 
bronzeada

Uma das principais 
peculiaridades deste 
equipamento é sua capacidade 
de ampliar a área de 
tratamento, atingindo uma 
maior quantidade de folículos, 
simultaneamente. Dessa forma, 
o tratamento além de indolor, 
se torna mais rápido do que 
outras opções existentes no 
mercado.

Quais os cuidados que se 
deve ter com o Light Sheer 
Duet?

Ÿ Cuidados pós sessões
Ÿ Não usar desodorante no 

dia da aplicação

Para qual tratamento o Light 
Sheer Duet é recomendado?

Indicado para todos os tipos de 
pele, inclusive bronzeadas e 
negras, proporciona maior 
eficiência do que os outros 
equipamentos da categoria.

Como são as sessões com o 
Light Sheer Duet?

O tempo de duração de cada 
sessão depende da área da 
região aplicada, mas a média é 
de 10 a 30 minutos. Em média, 
são necessárias seis sessões 
para o tratamento, com 
intervalo entre sessões de 40 
dias aproximadamente.  Esse 
intervalo é importante para a 
garantia dos resultados, pois os 
pelos que voltarem a crescer 
estarão em uma etapa de seu 
crescimento que permite ser 
atingida pelo laser do Light 
Sheer Duet.

A depilação a laser, quando 
posta em comparação com os 
outros métodos de eliminação 
dos pelos se mostra muito mais 
eficaz e rápida. Isso se deve a 
sua ação direta nas células 
produtoras. Além disso, o 
equipamento usado – o Light 
Sheer Duet possui um sistema 
de sucção desenvolvido para 
que o tratamento não cause 
desconforto.

bloqueadores
Ÿ Evite também transpiração e 

calor intensos

Por que fazer depilação a 
laser com o Light Sheer 
Duet?

Ÿ Se houve irritação local, 
realizar compressas geladas
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