O Vectus Laser é uma escolha inteligente para
remoção de pelo rápido. É um laser de diodo, com
comprimento de onda de 800nm. É uma solução
conﬁável e poderosa para a depilação. Com o maior
tamanho do ponto e perﬁl do feixe mais uniforme
disponíveis, o Vectus Laser permite tratar
rapidamente pelos indesejáveis, mesmo nas
maiores áreas, em menos de cinco minutos.

A INOVAÇÃO
DA DEPILAÇÃO
A LASER.

ANVISA: 80341940009

Características do Vectus Laser:

sullaser.com.br

Ÿ Alta potência de pico;
Ÿ Capacidade de pulso curto;
Ÿ Feixes uniformes, sem pontos de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

aquecimento que causam
desconforto;
Spot size grande e alta frequência
de repetição de pulso 2,5 vezes mais
rápida que o principal concorrente;
Opção de spot size pequeno para
áreas precisas;
Advanced Contact Cooling para
maior conforto;
Photon Recycling para maximar
resultados;
Skintel™ Leitor de Melanina para um
tratamento ﬁel;
Painel Enhanced Graphic User
Interface (GUI) para facilitar ajuste de
parâmetro.

Skintel Melanin Reader

Painel GUI permite a
customização dos
tratamentos:

O Vectus Laser apresenta o integrado Skintel ™ Melanina Reader
™, o único leitor de melanina aprovado pela FDA, que contribui na
segurança de tratamentos de depilação otimizados sob medida
para cada tipo de pele, tipo de cliente, estilo de vida, e etnia. O
Skintel Melanina Leitor determina a densidade média de melanina
da pele. Entender o quanto a melanina está na pele ajuda a
escolher melhor as conﬁgurações de tratamento com o Vectus,
além de minimizar o risco de excesso de tratamento.

Densidade do pelo

Para uso com o Sistema Vectus Laser, o leitor Skintel fornece
ajustes pontuais teste sugeridos com base no valor do Índice de
melanina do indivíduo.

Fototipo de fitzpetrick
ou Skintel Valor

Facilidade e Flexibilidade no Tratamento com Vectus Laser.

Diâmetro do pelo
Cor do pelo

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Queimaduras se o laser for aplicado de forma errada
Coceira
Irritação
Vermelhidão
Manchas escuras e claras

CONTRAINDICAÇÕES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gravidez, lactação
Crianças
Sensibilidade à luz
Uso de preparações que aumentam a sensibilidade à luz
Terapia para celulite na área de tratamento (aguardar algumas poucas
semanas)
Lesões cancerosas e pré-cancerosas na área de tratamento
Nervos pilosos na área de tratamento
Herpes simplex na área de tratamento
Tendência à formação excessiva de cicatriz

O que o VECTUS trata?
Diferenciais na Locação
do VECTUS
Abaixo um pouco sobre as
possibilidades de ganhos e
algumas informações
importantes para a locação do
equipamento Vectus. Caso
tenha mais dúvidas entre em
contato para maiores
informações.

ROSTO

pernas

peitoral

virilha

costas

BRAÇOS

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

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

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

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

Axilas

Antes e Depois com VECTUS

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

Principais Dúvidas
Que áreas podem ser
tratadas com a depilação
Vectus?
O Vectus pode remover pêlos
de praticamente qualquer parte
do corpo, incluindo rosto,
costas, peitos, braços, axilas,
região do biquíni e pernas.
Como funciona?
O Vectus emite uma poderosa
energia luminosa que visa e
aquece os folículos capilares.
Após o tratamento, os folículos
são daniﬁcados e
permanentemente incapazes
de produzir novos cabelos, ou
podem produzir apenas
cabelos muito ﬁnos e
minúsculos que são
praticamente invisíveis.
Como são os resultados da
depilação a laser?
A cada sessão observamos
novas áreas de falha de
crescimento dos pelos. A
princípio os pelos que pararam
de crescer não voltam mais,
alguns podem voltar se houver
alteração hormonal por algum
motivo e estes hormônios
estimularem as stem cells a
produzirem novos pelos.
Quem pode fazer a depilação
a laser?
A depilação a laser pode ser
feita em qualquer pessoa a
partir dos 12 anos de idade que
queira diminuir os pelos e é
uma excelente opção para o
tratamento de pelos
encravados (pseudofoliculite).
Mesmo pessoas com a pele
mais escura podem fazer, mas
geralmente elas necessitam de
um maior número de sessões.
Pelos muito claros, brancos,
loiros ou ruivos não respondem
bem ao tratamento, pois não
absorvem bem a energia por
terem pouca melanina, não
aquecendo o suﬁciente para
daniﬁcar a região onde o pelo é
formado.

Como é feita a aplicação do
laser de depilação?
Antes de cada sessão de
depilação a laser os pelos são
raspados. Como o paciente
pode sentir desconforto durante
a aplicação, podemos aplicar
um creme anestésico e ar frio
ou gelo para amenizar. Após
passarmos o gel,o laser de
depilação é aplicado na região
onde queremos eliminar os
pelos.
Por que tenho que usar os
óculos fornecidos pela
Cynosure, meus óculos não
são suﬁcientes?
O Cynosure fornece óculos de
segurança para laser que são
especíﬁcos dos comprimentos
de onda da luz que seu
dispositivo emite. A luz emitida
por um laser ou dispositivo de
luz pulsada pode causar lesões
oculares ou até cegueira. Todos
os presentes na sala de
tratamento devem usar óculos
de proteção adequados sempre
que o laser estiver em uso.
Veriﬁque se os óculos a laser
que você está usando são os
corretos; Você pode encontrar
as especiﬁcações de laser dos
óculos impressos na lente ou
na armação.
Quais os cuidados que
devemos ter antes das
sessões de depilação a
laser?
Devemos evitar pegar sol, pra
que a pele bronzeada com
mais melanina não absorva a
energia e leve à queimadura da
pele. Não devemos retirar os
pelos com pinça ou cera ou
linha durante um mês antes da
sessão, para não retirarmos a
raiz do pelo. Podemos usar
lâmina de barbear ou cremes
depilatórios antes das sessões
de depilação a laser.
Quais os cuidados que
devemos ter após as sessões
de depilação a laser?

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

Principais Dúvidas
Devemos usar protetor solar
com FPS mínimo de 30 para
evitar que a pele ﬁque
bronzeada. Podemos ainda
usar loções calmantes e
hidratantes logo após a sessão
de depilação a laser para a
recuperação da pele.

dor,manchas escuras e claras e
até mesmo crescimento dos
pelos. Por isso é tão importante
que o laser de depilação seja
feito por proﬁssionais que
saibam fazer e que saibam
como cuidar das complicações
caso apareçam.

Quais as possíveis
complicações?

Quais as contra indicações
da depilação a laser?

Podem ocorrer queimaduras se
o laser for aplicado de forma
errada. Podem aparecer
coceira, irritação, vermelhidão,

Gravidez, infecções na área
onde o laser será aplicado e
peles muito bronzeadas.

www.sullaser.com.br

