Catálogo de Produtos

Ameniza a dor na depilação em até 90%

Cera de Cacau – Método Hidrossolúvel
Suavidade e hidratação para a pele

É natural, livre de Breu e Parabeno, maior suavidade e menos agressividade à pele

Para a depilação de todas as partes do corpo
Altíssimo rendimento
Dispensa o uso de óleo removedor, sai com água
Ameniza a dor na depilação em até 90%
Disponível em embalagens de 1 kg

Aquece em micro-ondas, termocera ou roll-on
Pode ser usada em Gestantes, é natural

Cera de Maracujá e Camomila – Método Hidrossolúvel
Muito mais Suavidade e frescor para a pele

É natural, livre de Breu e Parabeno, menos agressividade à pele
Sem corante, muito mais suave
Para a depilação de todas as partes do corpo
Altíssimo rendimento

Dispensa o uso de óleo removedor, sai com água
Ameniza a dor na depilação em até 90%

Disponível em embalagens de 1 kg e 270 g
Aquece em micro-ondas, termocera ou roll-on
Pode ser usada em Gestantes, é natural

Cera em Barra – Método Espanhol
INDIANA – mel, cravo e canela

Cera elástica, não quebra durante a puxada
Rende muito, não é necessário aplicar uma camada muito grossa
Retira os pelos com perfeição

Aroma suave
Sensação mais confortável
Em tabletes destacáveis
Livre de Parabeno

Cera em Barra – Método Espanhol
CERA NEGRA – Rosa Negra

Cera elástica, não quebra durante a puxada
Rende muito, não é necessário aplicar uma camada muito grossa
Retira os pelos com perfeição

Aroma suave e delicioso de Rosa Negra
Sensação mais confortável
Em tabletes destacáveis
Livre de Parafina, muito mais elástica
Livre de Parabeno

Roll-on – Método Tradicional

Ótima aderência na pele, desliza facilmente
Remove os pelos pela raiz
Rende muito, camada bem fina
Descartável

Não deixa a pele grudenta

BRASILEIRINHA

Capim Cidreira, Tília
e Aloe Vera

INDIANA
Mel, Cravo e Canela

Loção Pré-depilatória CLEAN – 500 ml
Com Extrato de Cravo

Higieniza a pele
Reduz o desconforto

Facilita a fixação da Cera

TNT para depilação – 50 metros
Gramatura 80
Elaborado em material resistente, é próprio para a depilação
com a cera da Bela Brasil Depil
Mais resistente e higiênico
Não permite que a cera atravesse o papel
Não rasga durante a puxada
Mais econômico para a profissional!

Lenço em TNT para depilação – 100 folhas
Gramatura 80

Elaborado em material resistente, é próprio para a depilação
com a cera da Bela Brasil Depil
Mais resistente e higiênico
Não permite que a cera atravesse o papel
Não rasga durante a puxada
Já vem cortado, muito mais prático!

Cartucho de Roll-on Vazio
A cera da Bela Brasil Depil MÉTODO HIDROSSOLÚVEL pode ser utilizada no roll-on, basta
transferir do pote de 1 kg para o cartucho de roll-on
É Lavável facilmente com água, basta deixar de molho
Desliza facilmente na pele
Maior rendimento da cera
Aquece no aquecedor ou no micro-ondas
É universal, pode ser utilizado em qualquer aquecedor
Dica: higienize o refil com produtos bactericidas e fique livre de contaminações.

Palito para depilação – 100 unidades
Abaixadores de língua para depilação
Madeira de reflorestamento
Muito resistente
Superfícies e bordas perfeitamente acabadas
Formato convencional liso
Descartável

Pote Atóxico para Micro-ondas
Ideal para o armazenamento da cera e uso em Micro-ondas

Para facilitar o manuseio da cera em seu dia a dia a Bela Brasil Depil comercializa os
potes atóxicos próprios para aquecimento em micro-ondas

É lavável, higieniza facilmente com água
É próprio para micro-ondas, não solta toxinas
Capacidade: 300 ml
Dica: higienize os potinhos com produtos bactericidas e fique livre de contaminações

Curso de Depilação Bela Brasil Depil – Em DVD
Depilação também tem técnica correta
O sucesso na depilação depende de uma correta aplicação da cera
Em nosso DVD o aluno aprenderá:
Técnicas de Aplicação da Cera
Técnica de Remoção da Cera
Modo de Utilização
Higiene e Biossegurança
Prática de Depilação de Buço
Prática de Depilação de Axila
Prática de Depilação de Virilha
Prática de Depilação de Perna
E muito mais!

Muita prática depilatória!

www.belabrasildepil.com.br
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