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Receba Bem o seu Cliente 
Quando o cliente chega no espaço de depilação ele deve ser bem recebido com um aperto 
de mão firme e um sorriso no rosto, Antes de iniciar qualquer procedimento ofereça uma 
água, um café e peça para ele sentar, deixe-o a vontade e desenvolva uma conversa para 
que você entenda os motivos que o levaram o a fazer a Depilação! Neste bate papo você 
descobrirá fatores muito importantes para que possa fidelizar esse cliente, normalmente 
ele vai te contar os seus medos e receios e você deverá acalma-lo e tranquiliza-lo isso criará 
no seu cliente segurança e confiança no seu trabalho, toda vez que o cliente falar em medo 
ou em dor , de atenção nos PONTOS POSITIVOS, fale pra ele de todos os benefícios que a 
depilação proporciona: maior higiene, um corpo mais bonito, definição muscular, sensação 
de bem estar pele renovada e hidratada e etc... Você deverá trabalhar a auto estima do 
cliente, e principalmente falar da Diferença dos Produtos voltados exclusivamente a 
Depilação Masculina que proporcionarão um Tratamento Mais Confortável e Eficiente. 
Preencha a Ficha de Avaliação para que você possa desenvolver um trabalho seguro a 
partir das informações passadas por ele! 

BIOSSEGURANÇA 

Um dos Fatores fundamentais para uma Depilação Masculina bem sucedida está 
totalmente ligada aos procedimentos de BIOSSEGURANÇA, O Profissional de Depilação 
Deverá seguir as seguintes instruções: 

• Utilizar sempre Roupas Brancas e Limpas 

• Lavar as mãos entre um atendimento e outro 

• Luvas descartáveis 

• Máscara de tecido Descartável 

• Algodão e Gaze 

• Local de Trabalho Sempre Limpo e Higienizado 

• Lençol de Papel Descartável 

• Espátulas (palitos) Descartáveis 

• Eugenol (loção higienizante) ou Loção Adstringente 
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PASSO A PASSO 

1º Passo  - Pré Depilação 

Higienizar o Local a ser Depilado: 

Após o preenchimento da ficha de Avaliação e o bate papo com o cliente, entregue um 
roupão leve-o até o banheiro e peça pra ele se trocar para iniciar o tratamento e peça para 
que ele lave bem as mãos! Feito isso direcione-o até a maca e avalie se a pele pode ser 
Depilada (veja se a pele está integra, se não tem queimaduras de sol e etc) e inicie o 
PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO (Eugenol loção adstringente, possui óleo essencial de 
cravo  e promove ação Suavizante)pegue uma bola de algodão umedeça com o Eugenol 
e limpe primeiramente as mãos do cliente e em seguida o  local a ser depilado varias vezes, 
pois você perceberá que o algodão ficará sujo devido as impurezas da pele, suor e etc. 
Deverá fazer isso repetidas vezes até que o algodão saia branco, somente a partir deste 
momento a pele estará pronta para ser Depilada. 

2º Passo – Depilação 

CERA QUENTE:  

Neste Momento você deverá testar a temperatura da Cera Quente na sua pele antes de 
aplicar no cliente! Vamos utilizar a CERA DEPIL HOMME com AZULENO E OLEO 
ESSENCIAL DE CRAVO que proporcionará  uma depilação mais suave e confortável, o 
ponto correto da cera é aquele em textura mais cremosa (Ponto entre o Morno e o Frio), 
Deixe uma espátula na Termocera para que a mesma leve a cera até a espátula a ser 
utilizada no cliente, caso o Profissional de Depilação use a espátula direto da termocera no 
corpo, não poderá utilizar a mesma cera em outra pessoas para que não haja nenhum tipo 
de contaminação na pele do próximo cliente!  

Vamos lá, com uma espátula pegue uma boa quantidade de cera e leve até próximo a 
espátula de aplicação permitindo uma cair sobre a outra sem que haja contato entre as 
mesmas, feito isso e com uma das mãos estique  a pele da região a ser depilada e com a 
espátula na outra mão aplique o produto no sentido do pelo  até que não haja mais cera, 
com a ponta da espátula no final da aplicação levante uma aba na cera que está na pele, 
como a secagem dessa cera é rápida, assim que aplicada a mesma já será removida, ainda 
com uma das mãos esticando a pele com a outra puxe pela aba no sentido contrário ao 
pelo sem levantar a mão pro alto. IMPORTANTE LEMBRAR QUE O HOMEM POSSUI MAIOR 
SENSIBILIDADE NA DEPILAÇÃO, PORTANTO APLIQUE PEQUENAS FAIXAS para que o 
seu cliente não sinta tanto incomodo! 

OBS: Virilha, Axilas e Mamilos só podem ser feitos com Cera Quente!  
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Roll On 

O Roll On pode ser utilizado em regiões de superfícies retas como: Costas, Abdome, Pernas, 
Braços e Tórax (Exceto região dos Mamilos, nessa área deverá utilizar a cera quente, por 
ser uma pele mais fina e de extrema sensibilidade). 

O Roll on deverá permanecer no aquecedor por pelo menos 20 minutos para que a cera 
derreta por completo, fique na temperatura correta e seja fácil de ser aplicada! Remova o 
lacre de segurança pegue um pedaço de fita (lenços de fibra natural) e no mesmo deslize 
o Roll on uma única vez, leve a fita até a região a ser depilada, friccione 1 ou 2 vezes, com 
uma das mãos estique a pele e com a outra puxe a fita no sentido contrário do pelo sem 
levantar a mão para o alto. Feito isso uma vez poderá aplicar a cera roll on diretamente na 
pele do cliente e em seguida colocar a fita por cima da faixa de cera e começar a remoção, 
quando a fita começar a perder aderência descarte-a e use outra! Terminando a depilação 
mesmo que ainda fique qualquer quantidade de cera no Roll On o mesmo deverá ser 
DESCARTADO e em nenhuma hipótese ser utilizado em outra pessoa para que não seja 
transmitida nenhuma bactéria nem possíveis doenças de pele, diminuindo assim a 
possibilidade de irritações, foliculites e pelos encravados.  

Creme Depilatório 

Com a pele limpa e higienizada, aplique diretamente sobre a pele com o auxilio de uma 
espátula uma quantidade de creme que consiga cobrir os pelos por completo, deixe o 
produto agir entre 5 e no máximo 8 minutos. Com a espátula ou um algodão comece a 
remover o creme depilatório, nesse momento os pelos serão removidos juntos, umedeça o 
algodão com água até a pele estar totalmente limpa! 

Obs: Creme Depilatório é indicado somente para Costas, tórax, abdome, braços e pernas! 

   

3º Passo – Pós Depilação 

Remoção de Excesso de cera 

Após terminar a Depilação, é extremamente necessário remover os excessos de cera e 
Hidratar a pele, use OLEO HIDRATANTE REMOVEDOR com óleo de semente de uva em 
uma Gaze com algodão e aplique sobre a região que foi depilada até remover qualquer 
resíduo, este produto tonifica e revitaliza a pele. 

Gel Pós Depilação 

Agora vamos acalmar a pele com o GEL PÓS DEPILAÇÃO DEPIL HOMME. Esse gel causa 
imediata sensação calmante e refrescante restabelecendo a epiderme pois é enriquecido 
com AZULENO E VITAMINA E. Aplique uma quantidade nas mãos massageando a região 
depilada proporcionando bem-estar e conforto imediato ao cliente, Utilize movimentos 
lentos e suaves . 
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Máscara Cicatrizante com Argila Branca – DICA RAAVI 

A Argila Branca contém minerais como o Silício (componentes 
aminoácidos na proteína da pele), reduz as inflamações, tem 
ação purificante, adstringente e remineralizante, efeito anti-
séptico,cicatrizante, é indicado para o tratamento de peles 
sensíveis. Esse tratamento diminui a possibilidade do 
aparecimento de irritações e foliculite desde que seja seguido 
todo o protocolo desde o início na pré depilação.  

Em uma cubeta coloque uma quantidade de Argila Branca 
RAAVI (essa quantidade depende do tamanho da região a ser 
aplicada) misture com soro fisiológico até que forme uma 
pasta, abra a gaze e forre a região a ser tratada em seguida 
com o auxílio de uma espátula aplique finas camadas de 
Argila branca até que a região esteja coberta por completa. 

Deixe agir por aproximadamente 20 minutos, após esse período 
remova a gaze, com algodão umedecido em água remova o excesso de argila sobre a pele, 
e seque com uma toalha limpa. 

Esse procedimento supervaloriza o Trabalho do Profissional considerando que a chances 
da pele apresentar foliculite e irritação se tornam mínimas quando feito esse processo! Um 
Diferencial que muitos profissionais desconhecem! 
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Produtos Cabine Cuidados Cliente 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cera Depilatória Quente Depil Homme Aquecedor de Cera Roll-On Cera  Roll-On 
Refil Depil Homme Creme Esfoliante Depil Bella 

 

 

 
Loção Adstringente Depil Bella   
Ou Loção Higienizante Eugenol 

 
Lenço Depilação Falso Tecido Depil Bella 

Gel Hidratante Depil Homme Pós Barba e 
Pós Depilação 

 

 

 

Óleo Removedor Depil Bella Gel Hidratante Depil Homme Pós Barba e 
Pós Depilação Creme Azuleno Depil Bella 


