
A MAIS ALTA 
TECNOLOGIA EM 

DEPILAÇÃO A 
LASER DE 3 
CRISTAIS.

O novo LASER CRYSTAL 3D é a alternativa mais 
eficaz na depilação a laser para clínicas de ponta. 
Mescla os benefícios de 3 comprimentos de onda 
mundialmente conhecidos na estética, alcançando 
resultados antes impensáveis.

ANVISA: 80832470001

LASER CRYSTAL 3D oferece tratamentos de alta 
qualidade com resultados em qualquer um dos 
comprimentos de onda.
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O Laser Crystal 3D é desenvolvido 
pela Body Health e conta com o 
CryoCool ing ,  um s is tema de 
refrigeração sinérgico que gera um 
efeito anestésico e protetor na 
epiderme.

Ÿ Para todos os tipos de peles, 
inclusive as bronzeadas;

Ÿ Sistema de refrigeração 
CryoCooling.

Ÿ Espectro de emissão extra para 
depilação a laser;

Ÿ Tecnologia com os melhores 
resultados do mercado;

Ÿ Procedimentos mais rápidos, 
seguros e confortáveis;

Ÿ Perfeito para qualquer área do 
corpo;

Ÿ Eficácia clinicamente 
comprovada;

Crystal
L A S E R

3D

Seguro, eficaz e confortável.



3 Comprimentos De Onda
Numa Única Ponteira

Ÿ Potência média-alta para realizar tratamentos de 
forma rápida;

Ÿ Oferece a melhor absorção de energia pelo 
cromóforo da melanina;

COMPRIMENTO DO LASER DE DIODO (810NM)

Ÿ Focado em tratar peles mais escuras e bronzeadas;

COMPRIMENTO DO LASER YAG (1064NM)

Ÿ Sua profunda capacidade de penetração o torna ideal 
para tratamento de áreas como braços, pernas e 
barba;

Ÿ Especialmente eficaz para pelos superficiais, como 
por exemplo do buço.

COMPRIMENTO DO LASER DE ALEXANDRITE (755 
NM)

Ÿ Muito efetivo e seguro para o tratamento de peles 
escuras.

Ÿ Alcança excelentes resultados em pelos finos e de 
cor clara;

Ÿ Oferece a penetração mais profunda do feixe de luz, 
permitindo tratar o pelo embutido em braços e áreas 
púbicas;

Ÿ Sua melhor absorção pelo cromóforo água gera uma 
temperatura mais alta, aumentando sua potência.

O Laser Crystal 3D oferece os 
b e n e f í c i o s  d o s  3 
comprimentos de onda mais 
poderosos para eliminação 
do pelo – Alexandrite, Diodo e 
ND-Yag -, cada um focando 
estruturas diferentes dentro 
do folículo do pelo.



aplicações

A tecnologia incorpora um 
sistema de refrigeração, que 
mantém a transmissão do frio 
desde o cabeçote até a pele, 
minimizando a dor e o 
desconforto ao longo do 
tratamento.

Efeito anestésico para uma 
depilação segura e confortável.

Depilação Mais Confortável 
Com A Tecnologia 
Cryocooling

As saídas de laser possuem 
um sistema com tecnologia de 
refrigeração especial, de 
maneira a proteger a pele de 
ser machucada e alcançar um 
tratamento muito seguro e 
confortável.

O Laser Crystal 3D possui a 
tecnologia CryoCooling, um 
sistema de refrigeração 
sinérgico que gera um efeito 
anestésico e protetor na 
epiderme.

Depilação a laser segura, 
eficaz e sem possibilidade de 
queimadura.

Para Todos Os Tipos De Pele, 
Inclusive As Bronzeadas

Se livrar dos pelos de forma 
rápida e sem dor é um desafio 
milenar, principalmente para 
pessoas negras, uma vez que a 
melanina na pele negra é mais 
sensível ao calor usado em 
tratamentos com laser.

Entretanto, ao contrário dos 
demais equipamentos, o Laser 
Crystal 3D possui tecnologia de 
fototermólise seletiva, ou seja, 
destrói as células germinativas 
do folículo piloso sem lesionar 
os tecidos adjacentes. Por isso, 
graças aos seus programas 
personalizados, o Crystal 3D 
consegue adaptar o tratamento 
às necessidades de cada 
fototipo.

Tecnologia Mais Durável E 
Econômica

Além disso, o spot tem 
tamanho de 16×12 mm. Por 
esse motivo, permite realizar o 
tratamento de áreas grandes 
com alta eficácia, segurança e 
muito mais rápido.

O Laser Crystal 3D possui 
cabeçote com maior 
quantidade de disparos, 
permite o uso do mesmo por 
mais tempo, reduzindo assim 
os custos em consumíveis.

Maior quantidade de disparos e 
redução dos custos em 
consumíveis.



O que o crystal 3d FULL trata?

virilha pernas peitoral costas

barba orelhas glabelasombrancelhas

Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento Laser Crystal 3D. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do Laser Crystal 3D

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 
observados após 6 a 
8 sessões de 
tratamento, 
dependendo do 
intervalo, região ou 
perfil do cliente.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de 
aproximadamente R$ 
5.500,00 - Líquido

Ganhos

Principais Dúvidas

O Laser Crystal 3D foi 
desenvolvido pela Body Health 
para remoção e redução 
duradouras de pelos, podendo 
ser usado em todos os 
fototipos, desde peles claras a 
negras, incluindo também as 
peles bronzeadas. O processo 
de depilação do Laser Crystal 
3D é baseado no princípio da 
fototermólise seletiva, que 
utiliza o laser para desativar os 
mecanismos de crescimento 
capilar, através da elevação da 
temperatura do folículo capilar 
o suficiente para danificar as 
células germinativas (células 
que se dividem e se 
diferenciam para se tornarem 
as células que compõem o 
folículo piloso), mas sem 
danificar a epiderme e os 
tecidos circundantes.

E o que faz o Laser Crystal 
3D ser melhor do que os 
outros aparelhos de 
depilação?

O que é o Laser Crystal 3D?

Comparamos as tecnologias, 
valores, custo-benefício, bem 
como a garantia de segurança 
e nível de desconforto durante 
o procedimento para mostrar 
que o Laser Crystal 3D é 
mesmo superior.

Possui 3 tecnologias num 
único aplicador

Como já dito acima, cada 
aparelho para depilação a laser 
trabalha com um tipo de 
comprimento de onda, o que 
torna as tecnologias (e 
resultados) distintos de um 
equipamento para outro, já que 
cada comprimento de onda é 
ideal para um tipo de pelo.

Já o Laser Crystal 3D une, num 
mesmo aparelho, os 3 tipos de 
cristais de laser mais 
conhecidos e eficientes do 
mercado: Alexandrite, Diodo e 
ND-Yag. Até então somente um 
equipamento possuía essa 
característica, o Soprano Ice 
Platinum.

Mas o que cada 
cristal/comprimento de onda 
significa?

Alexandrite: o laser 
Alexandrite utiliza um 
comprimento de onda de 
755nm, tendo uma penetração 
mais superficial, o que o torna 
ideal para eliminação de pelos 
claros e finos. Por exemplo, os 
pelos do buço.

Diodo: esse é um dos lasers 
mais conhecidos e encontrados 



Principais Dúvidas

Ele trabalha com um 
comprimento de onda de 
810nm, tendo profunda 
capacidade de penetração que 
se concentra na protuberância 
e no bulbo do folículo piloso, 
enquanto que a penetração 
moderada na profundidade do 
tecido é ideal para o tratamento 
de áreas como braços, pernas 
e barba.

ND-Yag: o laser Nd-Yag tem 
comprimento de onda de 
1064nm e oferece maior 
penetração no folículo piloso. 
Com isso permite concentrar a 
energia no bulbo e na papila e 
tratar os pelos profundamente 
enraizados em áreas como 
couro cabeludo, axilas e pubis.

nos aparelhos de depilação.

Quais os diferenciais do 
Laser Crystal 3D?

Ÿ Sistema de refrigeração 
CryoCooling, que mantem a 
transmissão do frio desde o 
cabeçote até a pele, gera 
um efeito anestésico e 
protetor na epiderme, 
minimizando a dor e o 
desconforto ao longo do 
tratamento;

Ÿ Maior quantidade de 
disparos no cabeçote;

Ÿ Maior vida útil = menor custo 
em consumíveis;

Ÿ Spot medindo 16x12mm 
para tratamentos mais 
rápidos;

Ÿ Eficácia clinicamente 
comprovada;

Ÿ Para todos os tipos de 
peles, inclusive as 
bronzeadas;

Ÿ Procedimentos mais 
seguros e confortáveis;

Ÿ Espectro de emissão extra 
para depilação a laser;

Ÿ Tecnologia com os melhores 
resultados do mercado.

Ÿ Perfeito para qualquer área 
do corpo;

Como Escolher O 
Comprimento De Onda 
Correto?

O funcionamento do Laser 
Crystal 3D acontece através da 
mescla dos três comprimentos 
de onda, atuando em conjunto 
na mesma ponteira e será 
determinado de acordo com a 
programação feita no aparelho 
durante cada tratamento.

Como Deve Ser Feita A 
Aplicação Do Laser Crystal 
3D?

O tratamento pode variar entre 
06 a 08 sessões, mas tudo 
depende dos intervalos entre 
as sessões, área de tratamento 
e perfil do cliente (idade, perfil 
endócrino, etc.)

O Laser Crystal 3D é efetivo 
para depilação de pelos claros, 
por exemplo, os pelos da 
região de buço. Mas ele não 
trata pelos brancos.

Quanto Tempo Dura O 
Tratamento Com O Crystal 
3D?

A Depilação Com O Crystal 
3D É Segura?

A aplicação é feita em 
varredura em grandes áreas 
como perna, braços e até 
mesmo axila. Já em regiões 
como rosto (buço) e virilha, a 
aplicação é realizada de forma 
pontual.

O Laser Crystal 3D Depila 
Pelo Branco?

Sim! Além da segurança em 
relação aos comprimentos de 
onda, o Laser Crystal 3D 
possui sistema CryoCooling 
que refrigera o cabeçote, 
gerando efeito anestésico 
durante o tratamento e não 
permitindo um super 
aquecimento da área ou do 
cabeçote.

Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento Laser Crystal 3D. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do Laser Crystal 3D

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 
observados após 6 a 
8 sessões de 
tratamento, 
dependendo do 
intervalo, região ou 
perfil do cliente.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de 
aproximadamente R$ 
5.500,00 - Líquido

Ganhos
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