
MUITO ALÉM DA 
DEPILAÇÃO. RAPIDEZ 

E SEGURANÇA NA 
DEPILAÇÃO 
DEFINITIVA.

Laser de diodo de alta potência com o maior spot 
size do mercado.

ANVISA: 10343650050

MeDioStar NeXT PRO é um Laser Diodo para 
depilação, que com uma mistura de comprimentos 
de onda de 810 e 940nm atinge até os folículos mais 
profundos. Tem o maior spot size do mercado e 
graças ao modo Smooth Pulse os tratamentos são 
mais rápidos e indolores.
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A ponteira XL-L é o maior spot size disponível no mercado: 
38x24mm – área de 9,1cm² e o XL-S com spot size de 
30x10mm – área de 3,0cm². Elas permitem a ação tanto 
em áreas grandes quanto pequenas. O sistema de 
resfriamento 360º melhora ainda mais a proteção da 
epiderme contra queimaduras. Mesmo com o tratamento 
de uma área maior, eficiência e conforto para o paciente 
são garantidos.

Ÿ Barba;
Ÿ Ombros;
Ÿ Pernas;
Ÿ Costas;

Ÿ Axilas;
Ÿ Peitoral;

Ÿ Virilha.

O que o MeDioStar
NeXT PRO trata?



Parâmetros padrão que 
permitem que novos 
usuários possam realizar o 
tratamento de forma 
segura;

Modo Básico

Ponteira XL-L e XL-S

Ponteira XL-L é o maior spot size 
d i s p o n í v e l n o  m e r c a d o : 
38x24mm – área de 9,1cm² e o 
XL-Scom spotsize de 30x10mm 
– área de 3,0cm². Elas permitem 
a ação tanto em áreas grandes 
quantopequenas.

 O sistema de resfriamento 
360ºmelhora ainda mais a 
p r o t e ç ã o  d a  e p i d e r m e 
contraqueimaduras.  Mesmo 
com o tratamento de umaárea 
maior, eficiência e conforto para 
o paciente são garantidos.

Pulsos individual e duplo, 
que podem ser ajustados 
para a otimização do 
tratamento;

Modo Profissional

Permite tratamentos de 
remoção dos pelos de 
forma confortável e com 
alta velocidade, com uma 
taxa de repetição de 12Hz.

Modo Smoothpulse

Sabendo da importância do 
resfriamento da epiderme o 
MeDioStar NeXT PRO trabalha 
com um sistema de resfriamento 
i n t e g r a d o  n a  p o n t e i r a , 
propiciando maior segurança e o 
conforto durante o tratamento.

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

O MEDIOSTAR NEXT PRO 
POSSUI 3 MODOS DE 
TRABALHO:

BENEFÍCIOS

Ÿ Sem consumíveis.

Ÿ Tratamentos super rápidos;
Ÿ Sistema de resfriamento 

integrado;

Ÿ Maior SpotSize do mercado;
Ÿ Trata todos os tipos de pele;



Público atendido

Ÿ Esteticista

Ÿ Médico

Ÿ Farmacêutico

Ÿ Odontologista

Ÿ Enfermeiro

Ÿ Fisioterapeuta

Ÿ Biomédico

O que o MeDioStar NeXT PRO trata?

Axilas

virilha pernas peitoral costas

barba orelhassombrancelhas

CONTRAINDICAÇÕES

Ÿ Crianças
Ÿ Sensibilidade à luz

Ÿ Gravidez, lactação

Ÿ Uso de preparações que 
aumentam a sensibilidade à 
luz

Ÿ Terapia para celulite na 
á r e a  d e  t r a t a m e n t o 
(aguardar algumas poucas 
semanas)

Ÿ Lesões cancerosas e pré-
cancerosas na área de 
tratamento

Ÿ Nervos pilosos na área de 
tratamento

Ÿ Herpes simplex na área de 
tratamento

Ÿ Tendência à formação 
excessiva de cicatriz.

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

Diferenciais na Locação 
do MeDioStar NeXT PRO

As sessões de 
tratamento são super 
rápidas, mesmo para 
grandes áreas, como 
as pernas ou as 
costas.

Rápido e Eficaz

O tempo médio de 
cada sessão é de 
aproximadamente 20 
minutos dependendo 
da região

Tempo da Sessão

Os resultados são 
normalmente 
observados após 6 a 
8 sessões de 
tratamento.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de 
aproximadamente R$ 
6.500,00 - Líquido

Ganhos



Antes e Depois com MeDioStar NeXT PRO

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

Diferenciais na Locação 
do MeDioStar NeXT PRO

As sessões de 
tratamento são super 
rápidas, mesmo para 
grandes áreas, como 
as pernas ou as 
costas.

Rápido e Eficaz

O tempo médio de 
cada sessão é de 
aproximadamente 20 
minutos dependendo 
da região

Tempo da Sessão

Os resultados são 
normalmente 
observados após 6 a 
8 sessões de 
tratamento.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de 
aproximadamente R$ 
6.500,00 - Líquido

Ganhos



Principais Dúvidas

Por que fazer depilação a 
laser?

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.

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.

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?

E o pelo volta a nascer?

Geralmente não. A depilação a 
laser 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.

Qual a duração de cada 
Sessão?

Nas maiores áreas da pele, 
como as pernas, o tempo gasto 
no tratamento é em média 20 
minutos por perna.

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.

Em quantas sessões os 
resultados começam a 
aparecer?

Os resultados são 
normalmente observados após 
6 a 8 sessões de tratamento.

Existem efeitos colaterais na 
utilização?

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 cuidados após o 
Tratamento?

Imediatamente após o 
tratamento laser, a pele deve 
ser resfriada durante um 
período extenso, 
particularmente para pelos e 
peles escuros. O resfriamento 
contínuo pode reduzir 
consideravelmente o risco de 
efeitos colaterais! Isto pode ser 
facilmente feito com bolsas de 
gelo, os quais o paciente pode 
aplicar, conforme necessário.

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de MeDioStar 
NeXT PRO   100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos



Principais Dúvidas

Esta é a razão de ser 
importante seguir estritamente 
a programação do tratamento a 
fim de maximizar os resultados 
do tratamento.

Os pacientes devem ser 
informados que, em alguns 
casos, particularmente para 
pelos grossos, são necessárias 
duas semanas para que o pelo 
saia. 

Uma pomada anti-inflamatória 
pode ser aplicada após 
resfriamento suficiente da pele. 
No evento de excesso de 
tratamento, um antibiótico 
tópico é indicado e a 
monitorização da cicatrização é 
absolutamente necessária.

Após o tratamento laser, é 
recomendado hidratar a pele 
pela aplicação de um produto 
calmante. Não exponha a área 
tratada à luz solar ou lâmpadas 
de bronzeamento pelo menos 
10/15 dias antes e após o 
tratamento, no verão e em 
geral, ao tratar áreas expostas 
à luz solar (por exemplo, a 
face). O uso de filtro solar é 
recomendado.

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de MeDioStar 
NeXT PRO   100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos
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