
A cera favorita
das profissionais de estética!
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Naturalmente suave para um maior conforto
A Depilève usa resina de base biológica proveniente de fontes renováveis e mais, 

uma vez, a primeira empresa no mundo a fabricar através de um processo de 
pasteurização para garantir a qualidade absoluta das suas ceras. 

RESPEITA
a pele e o meio-ambiente

A DEPILÈVE APOIA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RESINA 
BIOLÓGICA

AMIGO 
DO PLANETA

PEGADA ECOLÓGICAPASTEURIZAÇÃO
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www.depileve.com 
www.barbepil.com

@Barbepil

Bespoke facial waxing for men

CUIDADOS DESCOMPLICADOS
PARA O HOMEM MODERNO
Apresentamos um modo novo e fascinante para cuidar do pelo facial 

masculino.

Barbepil da Depilève é o primeiro sistema de depilação facial completo 

do mundo para homens. 

Com uma cera especial e produtos únicos para antes e depois depilação 

desenvolvidos especificamente para a pele e pelo masculino, a Barbepil 

define um novo padrão a nível global nos cuidados masculinos.
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CUIDADOS DESCOMPLICADOS
PARA O HOMEM MODERNO
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2022 é um marco na nossa História e para os 

nossos clientes. 

Este ano marca 50 anos desde o lançamento da 

nossa primeira strip wax em 1972. Mas mais do 

que isso, foi a primeira vez que o meu pai, Raúl 

Vidal, ouviu uma profissional dizer: “A DEPILÈVE é a 

minha marca favorita”.

 

Naquela altura, só existiam três funcionárias 

na empresa e não tínhamos consciência da 

importância que a cera viria a ter nas nossas 

vidas e nas vidas dos nossos clientes. Fomos a 

primeira marca a fabricar strip wax, e embora na 

altura não soubéssemos, tornou-se no

Método de remoção de 
pelos mais popular do 
mundo

A cera 
favorita das 
profissionais 
de estética!
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Agradecemos do fundo do 

coração por partilharem estes 

50 anos com a Depilève.

Hoje orgulho-me de dizer que 

as profissionais de estética 

são, sem dúvida, as minhas 

clientes favoritas.

BRINDEMOS A MAIS 50 ANOS 
JUNTOS!

Raúl Vidal  
FUNDADOR DA DEPILÈVE

Quem diria que cinco décadas 

depois, o comentário “A 

DEPILÈVE é a minha marca 

favorita” seria repetida em 

mais de 100 idiomas em 
mais de 120 países em todo 
o mundo? Quem diria que 
este comentário informal nos 
deixaria obcecados com a 
criação do melhor produto 
para o consumidor final, mas 
também se tornaria a marca 
favorita das profissionais de 
estética?

Atualmente orgulhamo-
nos do que alcançámos, e 
de sermos a única marca 
que viu as profissionais de 
estética começarem as suas 
carreiras com o nosso produto 
e reformarem-se meio século 
depois afirmando com orgulho: 
“esta é a minha marca 
favorita”.

CRIAÇÃO DA PRIMEIRA STRIP 
WAX

1972

CRIAÇÃO DA PRIMEIRA LINHA 
COSMÉTICA EXCLUSIVA DE 
PRODUTOS DE TRATAMENTO 
PRÉ- E PÓS-DEPILAÇÃO

1980

CRIAÇÃO DA PRIMEIRA FILM 
WAX: UMA INOVAÇÃO NA 
REMOÇÃO DE PELOS ÍNTIMOS!

2003

FUSÃO CIENTÍFICA DA CERA 
COM CUIDADOS DE PELE PARA 
CRIAR A PRIMEIRA CERA 
COSMECÊUTICA QUE TRATA E 
CUIDA DA PELE

2015

DESENVOLVIMENTO DA 
PRIMEIRA CERA MASCULINA 
PARA BARBEIROS

2020

INTRODUÇÃO DA CERA VEGETAL 
DE BASE BIOLÓGICA EM TODAS 
AS FÓRMULAS DEPILÈVE PARA 
SUPORTAR A SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL E MELHORAR O 
CONFORTO DA PELE

QUEM DISSE QUE UMA CERA NÃO 
PODIA SER TECNOLOGICAMENTE 
AVANÇADA?

2022
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Porque é que 
continuamos a ser a cera 
favorita das profissionais 
de estética 50 anos 
depois?
Fomos a primeira empresa a fabricar a 
strip wax, desenvolver uma film wax, criar 
produtos inovadores para cuidados pré- e 
pós-depilação, e a apresentar uma cera 
cosmecêutica para trazer para a depilação os 
benefícios de um tratamento de estética. 

Estamos sempre disponíveis para auxiliar os 
nossos parceiros globais e resolver quaisquer 
questões relativas a depilação. A nossa equipa 
de formadoras especializadas oferece um 
know-how especializado sobre os produtos e 
formação para as nossas técnicas exclusivas 
Depilève reconhecidas a nível mundial.

As nossas fórmulas são desenvolvidas 

de acordo com os desejos e 

necessidades das nossas profissionais 

de estética dos cinco continentes.

Estamos sempre disponíveis para 

auxiliar os nossos parceiros globais e 

resolver quaisquer questões relativas 

a depilação. A nossa equipa de 

formadoras especializadas oferece 

um know-how especializado sobre os 

produtos e formação para as nossas 

técnicas exclusivas Depilève.

O nosso SELO exclusivo DE CERA 

VEGETAL DE BASE BIOLÓGICA garante 

que as nossas ceras são seguras, têm 

uma excelente compatibilidade com a 

pele e são amigas do ambiente.

3

2

1

“O nosso serviço 
exclusivo one-stop 

fornece tudo o que o seu 
negócio precisa”
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Sabia que..?
Três factos divertidos sobre a Depilève!

Se traçarmos uma linha de 

norte a sul desde a Noruega 

até à África do Sul, qual destas 

marcas encontramos em cada 

país?

McDonald’s

Coca-Cola

Depilève

A Depilève é fabricada com os 

melhores ingredientes nunca 

testados em animais. Também 

corresponde aos mais elevados 

padrões de qualidade, desde 

ISO às BPF.

A Depilève é uma empresa de 

mulheres - mais de dois terços 

dos funcionários e da gerência 

são mulheres!

Go, girls!

1 2 3
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Linhas de produtos
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Film Wax

Strip Wax 
 
Cera tradicional 

Cosméticos

Aquecedores/fundidores de cera 
 
Acessórios para aquecedores/fundidores de cera 
 
Acessórios de depilação

Kits de depilação

Parafina 
 
Merchandising

Produtos de venda ao público
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WAXCEUTICAL é a mais recente categoria inovadora de ceras da 

Depilève de quarta geração (4G).

Ao unir a ciência e os 50 anos de experiência, a Depilève  

desenvolveu cuidados depilatórios exclusivos e indolores como 

por exemplo DNA Revival and Soft & Bright.

Estes protocolos de beleza únicos usam uma mistura 

patenteada de ingredientes ativos hidrossolúveis com ceras 

oleossolúveis de base biológica que tratam a pele de diversas 

formas durante a depilação.

Descubra uma pele sedosa completamente livre de irritações 

e imperfeições até nas áreas mais delicadas com as linhas 

WAXCEUTICAL da Depilève. 

Soft & Bright é um tratamento 

depilatório aclarador da pele que 

é eficaz até nos pelos mais difíceis 

mas suave e delicado durante a 

depilação.

SOFT & BRIGHT
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DNA Revival inclui 

filamentos de ADN 

marinho e uma 

fórmula especial de 

resina sem cor que 

é ideal para peles 

sensíveis por ser 

indolor e não colante 

quando removida.

DNA

NOVO
LANÇAMENTO

2023

13



Film Wax

FILM wax é uma fórmula revolucionária de terceira 
geração (3G) criada com ingredientes de base 
biológica da mais elevada qualidade. Os métodos 
da Film de 3G combinam as vantagens da cera 
tradicional com a strip waxing. Esta nova cera fina 
sem tiras é ideal para depilar o rosto e as áreas 
íntimas e sensíveis. A film wax é aplicada de uma 
forma fina como uma strip wax e simplesmente 
removida quando seca - sem envolver tiras. A beleza 
da film wax consiste no facto de permanecer flexível 
e é muito fácil de trabalhar. (usaríamos até a palavra 
magia para descrever este sistema de ceras!) A film 
wax é muito menos dolorosa, mais económica e 
higiénica – e como não requer tiras permite uma 
poupança de custos. Tem um baixo ponto de fusão 
e dissipa rapidamente o calor. É muito suave na 
pele, removendo eficazmente até os pelos mais 
curtos, tornando-a ideal para clientes sensíveis 
ou que fazem depilação a cera pela primeira vez.

A REMOÇÃO É EFETUADA SEM TIRAS

APLICAÇÃO FINA COMO A STRIP WAX

APLICAÇÃO FINA FÁCIL E ECONÓMICA QUE SE 
MANTÉM MALEÁVEL

EXCELENTE PARA ÁREAS ÍNTIMAS E SENSÍVEIS 
GRAÇAS À RÁPIDA DIFUSÃO DE CALOR

a

b

c

d
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Film Wax

Mayte Navarro
Barcelona, Espanha

As três razões pelas 

quais a Depilève FILM 

wax é a favorita de…

“Como a maioria das profissionais de 

estética, tenho que admitir que estava 

bastante nervosa antes de experimentar 

uma nova cera mas... estou tão contente 

por ter experimentado! Nunca vou 

esquecer o dia que depilei as virilhas da 

Ana. A Ana tem uma pele particularmente 

sensível, e ao contrário de outras ocasiões, 

ela ficou encantada - nem sequer doeu! 

Que bela forma de conquistar clientes”.

“No início estava preocupada com o 

custo que era um pouco superior às ceras 

tradicionais ou strip waxes, mas como só 

é preciso aplicar uma camada fina de 

film wax, no final do mês fiquei espantada 

- não só foi mais fácil de aplicar, como 

ainda poupei dinheiro porque usei menos!”

Há uma queixa particular que detesto 

ouvir das minhas clientes durante as 

depilações, que a temperatura da cera 

está muito alta, e por vezes pode queimar 

e ser difícil de aplicar. A film wax é aplicada 

de uma forma tão fina que o calor é quase 

impercetível - desaparece em segundos! 

Sem dúvida que muda absolutamente 

tudo para as minhas clientes e para mim”.

1

2

3
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Intimate Film Wax

O produto assinatura Film Wax -Intimate- 

foi a primeira criação 3G, sendo de baixa 

temperatura, ultrafina, rápida secagem e não 

requer tiras! Formulada com cera de base 

biológica adere perfeitamente aos pelos 

mais pequenos para uma depilação rápida, 

eficaz e suave, minimizando as irritações de 

pele. Adequada para todos os tipos de peles.

Ref: VCDEIN400
400ml

Ref: VCDEIN800 
800ml

Favorita FILM WAX
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Intimate Film Wax

Monoï of Tahiti 
Film Wax

Monoi of Tahiti film wax - textura de 
mel formulada para todos os tipos de 
peles e áreas sensíveis. Facilmente 
aplicado em camadas muito finas 
e sensíveis. Seca rapidamente, 
minimizando a sensação térmica na 
pele. Adere perfeitamente ao pelo 
mas não à pele.

Ref: VCDESM400 / 400ml
Ref: VCDESM800 / 800ml

Ref: VCDESBCP1 /  1kg

Gold Black Carbon Bead Film Wax 

Formulada com cera pura de abelhas e carvão ativado que lhe confere 
emoliência, suavidade e ajuda à absorção de impurezas na pele. Textura 
muito cremosa e elástica que facilita a sua aplicação numa camada 
fina. Adere muito bem ao pelo, respeitando sempre a pele, tornando-o 
muito adequado para a depilação masculina. Na forma de pérolas para 
um fácil manuseamento e controlo da temperatura.

Depil Film Gold Bead Film Wax 

Formulada com cera pura de abelhas e dióxido de titânio que oferecem 
emoliência e suavidade à pele. Seca rapidamente, minimizando 
rapidamente a sensação térmica na pele. É facilmente removida e adere 
perfeitamente ao pelo mas não à pele. Na forma de pérolas para um fácil 
manuseamento e controlo da temperatura.

Ref: VCDESGP01 / 1kg

Karité Film Wax

Cera especial para peles muito 
secas, ásperas, escamadas, peles 
sensíveis, com fragilidade capilar 
e tendência a eczema graças à 
manteiga de Karité que oferece uma 
proteção extra contra a escamação 
excessiva. Na forma de pérolas para 
um fácil manuseamento e controlo 
da temperatura.

Ref: VCDESKA50 / 500ml
Ref: VCDESKA80 / 800ml

Ref: VCDEPC500 / 500ml
Ref: VCDEPC800 / 800ml

Premium Cream 
Film Wax

A aderência superior ao pelo de 
Premium Cream e a sua aplicação 
extremamente fácil tornam esta 
cera num clássico da DEPILÈVE, 
tornando-a ideal pra começar a 
depilar com film wax. Recomendado 
para esteticistas que preferem uma 
textura tradicional e higiene além do 
conforto e vantagens da film wax. 

Latas & 
Pérolas

FILM WAX

17



Waxing Academy é o programa 
de formação da Depilève para 
profissionais na indústria da estética 
que abrange todos os sistemas de 
ceras especialmente desenvolvidos 
para cada área facial e corporal.
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A Depilève não só oferece os 
melhores produtos para depilação, 
mas também a melhor formação 
e as mais recentes técnicas para 
oferecer tratamentos de estética 
que se destacam dos restantes.

AS NOSSAS FORMAÇÕES

Desenvolvemos 3 módulos para 
ajudar a criar e desenvolver as 

nossas formandas e os seus 
Mercados. 

OBTENHA O SEU CERTIFICADO DA WAXING ACADEMY!

Kali
Índia

Emma
França

Anne
Austrália

“Obrigado Waxing 
Academy! Com esta 
formação consegui 
melhorar o meu know-
how em depilação. 
A formação foi super 
completa, aprendi tudo 
sobre a preparação da 
pele e tratamentos e a 
melhores técnicas para 
remover todos os tipos 
de pelos. Sinto-me uma 
profissional muito mais 
completa”.

“Para mim o que foi 
mais importante é 
que além de uma 
excelente formação, o 
apoio oferecido pela 
equipa de formação 
é incrível. Sempre que 
tenho dúvidas, entro em 
contacto com a minha 
formadora e recebo 
a ajuda que preciso. 
Este serviço tem valor 
inestimável”.

“A formação da Waxing 
Academy ajudou-me a 
melhorar a qualidade 
dos meus serviços e 
as minhas margens de 
lucro. Aprendi a usar a 
quantidade correta de 
cera e todos os truques 
para rentabilizar o meu 
negócio. Recomendo 
a formação a todas 
as profissionais de 
estética”.

GOSTARIA DE APRENDER COMO FAZER 
UMA DEPILAÇÃO DE MEIA PERNA EM 
APENAS 5 MINUTOS?

QUER OFERECER A DEPILAÇÃO 
MAIS SUAVE PARA ÁREAS ÍNTIMAS 
DISPONÍVEL NO MERCADO?

QUER DESTACAR-SE DA SUA 
CONCORRÊNCIA?

QUER AUMENTAR OS RENDIMENTOS DOS 
SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO?

BASIC • Film Waxing
• Depilação de áreas íntimas
• Sobrancelhas e depilação 

fácil

MASTER • Master Holywood 
• Depilação rápida
• Depilação masculina

• Depilação antienvelhecimento
• Depilação aclaradoraEPILATION

SKINCARE
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Strip Wax

A primeira criação da Depilève há 50 anos foi a Natural Strip Wax. Atualmente, a depilação 

atingiu um novo nível de desempenho e a velocidade é a palavra-chave quando usamos strip 

waxes. Com a Depilève, pode fazer uma depilação rápida sem comprometer o conforto dos 

seus clientes! A DEPILÈVE oferece uma vasta gama de strip waxes descartáveis exclusivamente 

para utilização profissional e muitas vantagens, incluindo poupança de custos, rápido tempo de 

fusão e uma excelente aderência ao pelo, deixando poucos resíduos na pele para garantir uma 

depilação confortável. A elevada qualidade e a rentabilidade definem as strip waxes da DEPILÈVE.

Olive Oil Rosin 
Strip Wax 

UMA DEPILAÇÃO RÁPIDA COM UMA 
GRANDE VARIEDADE DE FÓRMULAS

UMA CERA DESCARTÁVEL QUE PERMITE 
POUPANÇA DE CUSTOS

RÁPIDO PONTO DE FUSÃO COM CONSISTÊNCIA 
LÍQUIDA PARA MÁXIMA UTILIZAÇÃO E PARA 
TODOS OS TIPOS DE PELES

c

a

b
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Olive Oil Rosin 
Strip Wax 

Uma das primeiras criações da Depilève foi o 
desenvolvimento de uma fórmula que usava azeite virgem 
extra natural Espanhol, rico em Vitamina E antioxidante 
com propriedades regeneradoras, cicatrizantes e 
reparadoras. Hoje em dia, melhorada com uma cera de 
base biológica, esta cera é ideal para todos os tipos de 
peles e usada em todo o mundo. Está ainda disponível na 
forma de roll-on para uma aplicação rápida e nas pernas.

Ref: VCRDNO100 
100ml

Ref: VCDEAO400
400ml

Ref: VCDEAO800 
800ml

FavoritaSTRIP WAX
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Natural Pine Rosin Wax 

Formulada com resina de pinheiro de base 
biológica (origem vegetal), esta cera é adequada 
para pessoas que procuram uma depilação 
natural que respeita a pele e o meio-ambiente. É 
extremamente fluída, maleável e fácil de aplicar 
com uma excelente aderência ao pelo.

Ref: VCDENA400 / 400ml
Ref: VCDENA800 / 800ml

Karité Rosin Wax 

Esta cera cremosa especial é formulada para 
peles muito secas, ásperas, escamadas, peles 
sensíveis, com fragilidade capilar e uma tendência 
a eczema, graças à manteiga de Karité que 
oferece uma proteção extra contra a escamação 
excessiva.

Ref: VCDEKA800 / 800ml

Essential Oil Lavander
Rosin Wax 

A essência suave e delicada da Lavanda com 
propriedades apaziguantes para a pele assim como 
para os sentidos, e a sua textura oleosa oferecec 
uma depilação verdadeiramente relaxante 
a todos os níveis. Ideal para peles delicadas, 
sensíveis, pessoas que fazem depilação a cera 
pela primeira vez ou sofrem de stress e ansiedade.

Ref: VCDELV400 / 400ml
Ref: VCDELV800 / 800ml

Latas STRIP WAX
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Azulene Rosin Wax 

Graças à sua fórmula cremosa com ingredientes 
ativos apaziguantes e descongestionantes, esta 
cera é indicada para peles sensíveis e reativas 
com tendência a prurido e eritema.

Ref: VCDEAZ400 / 400ml
Ref: VCDEAZ800 / 800ml

Aloe Vera Rosin Wax 

Graças às suas conhecidas propriedades 
apaziguantes, hidratantes e regeneradores, a Aloé 
Vera é muito refrescante e tem uma consistência 
líquida. Facilmente aplicada e removida. Ideal 
para peles sensíveis, climas quentes e secos, e 
para o verão.

Ref: VCDESW800 / 800ml

Pearl Rosin Wax

A sua aderência superior ao pelo assim como a 
sua extraordinária suavidade e cremosidade torna 
esta cera num clássico da DEPILÈVE. Formulada 
com dióxido de titânio que atua como uma 
barreira protetora entre o pelo e a pele, tornando 
a remoção muito suave para a pele.

Ref: VCDEPE400 / 400ml
Ref: VCDEPE800 / 800ml

LatasSTRIP WAX
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FÓRMULA NG

NG 
Natural 
Wax

NG Olive 
Oil Wax

NG Cire 
Bleu Wax

NG Bronze 
Wax

NG Aloe 
Vera Wax

NG 
Pink Wax

A cera de base biológica com textura 
oleosa fabricada apenas com 
matérias-primas orgânicas naturais 
tal como resina de pinheiro e resina 
derivada da glicerina de soja; para 
uma depilação mais natural que 
respeita a pele.

O azeite virgem extra Espanhol 
oferece uma textura líquida e, 
graças às suas propriedades 
antioxidantes e elevado conteúdo 
em vitamina E, apazigua e repara a 
pele, tornando-a muito adequada 
para peles secas e bronzeadas.

O dióxido de titânio confere a 
esta cera a sua textura cremosa e 
propriedades anti-inflamatórias. A 
mica dá um elegante toque perlado 
que suaviza a pele.

Caracterizada pela sua cor bronze 
metálico, a fórmula desta cera tem 
uma textura oleosa e contém ácido 
salicílico para uma remoção rápida 
e confortável do pelo masculino 
e óleo de Ginseng que ajuda a 
revitalizar e reparar a pele.

O extrato de Aloé Vera oferece uma 
textura líquida/oleosa e proporciona 
hidratação e frescura à pele, 
excelente para a pele com tendência 
à escamação e queimaduras, 
poderoso regenerador da pele.

Pink Wax tem dióxido de titânio que 
oferece uma consistência opaca e 
cremosa e tem propriedades anti-
inflamatórias.

Ref: VCRDNN100 / 100ml Ref: VCRDNO100 / 100ml

Ref: VCRDNBL10 / 100ml

Ref: VCRDNB100 / 100ml
Ref: VCRDNV100 / 100ml

Ref: VCRDNR100 / 100ml

NG Karité 
Wax

A manteiga de Karité protege e nutre 
a pele graças às suas capacidades 
cicatrizantes, reestruturantes e 
suavizantes. Esta cera tem uma 
consistência opaca e cremosa e 
propriedades anti-inflamatórias.

Ref: VCRDNK100 / 100ml

NG 
Chocolate 
Wax

O extrato de Cacau é rico em 
vitamina E, que atua como um 
poderoso antioxidante, esta cera 
cremosa, emoliente e hidratante e o 
seu aroma produz uma sensação de 
bem-estar.

Ref: VCRDNC100 / 100ml

Recargas 
para roll-on

STRIP WAX
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Black 
Confort 
Wax

Caracterizada pela sua cor elegante, 
esta cera versátil de textura cremosa 
com máxima aderência ao pelo e um 
toque suave na pele. Eficaz e suave 
para a pele e para o meio-ambiente.

Ref: VCRDCB100 / 100ml

RESINA DE PINHEIRO

Natural 
Pine Rosin

Textura líquida/oleosa graças à sua 
resina de pinheiro de base biológica, 
recomendada para as pessoas que 
procuram uma remoção natural do 
pelo que respeita a pele e o meio-
ambiente.

Ref: VCRDIN100 / 100ml

Pink Rosin

Textura cremosa com dióxido de 
titânio, atua como uma barreira 
protetora entre o pelo e a pele, 
tornando a remoção muito suave.

Ref: VCRDIR100 / 100ml

Crystal 
Marine 
Rosin 
Free Wax

Crystal Marine é uma strip wax sem 
colofónia em forma de recarga para 
roll-on. Textura fluída, especialmente  
formulada a partir de resina mineral, 
adequada para peles sensíveis 
à colofónia. Cor azul cristal sem 
aroma.

Ref: VCRDIG100 / 100ml

Aloe Vera 
Rosin

Uma textura oleosa que é muito 
refrescante e fluída graças ao 
extrato de óleo de Aloé Vera, 
conhecida pelas suas propriedades 
apaziguantes, hidratantes e 
regeneradoras.
Ref: VCRDIA100 / 100ml

Bush Tea 
Wax

Cera com uma consistência macia 
e cremosa que é fácil de aplicar 
e, graças ao ingrediente estrela, o 
extrato de Rooibos, tem elevadas 
propriedades antioxidantes para 
apaziguar a pele.

Ref: VCRDIRB10 / 100ml

Wine Wax

Esta cera tem uma textura 
oleosa e fornece antioxidantes 
naturais contidos no extrato de 
grainha de Uva, proporcionando 
simultaneamente uma experiência 
de depilação “gourmet”, deixando a 
pele lisa e sem irritações.

O principal ingrediente na 
fórmula de resina de pinheiro é 
COLOFÓNIA, com a fórmula NG, 
só usamos DERIVADOS DE RESINA, 
tornando-as mais estáveis às 
mudanças de temperatura.

Têm diferentes pontos de 
fusão, e dependendo do clima 
e tipo de pele de cada região, 
recomendamos uma ou outra.

Ref: VCRDIVI10 / 100ml

Champagne 
Rose Wax 

Um perfume muito delicado e cor 
rosa champanhe com a sua textura 
fina e fluída evoca uma sensação 
de luxo e bem-estar, para uma 
pele mais cuidada, rejuvenescida e 
sensual.

Ref: VCRDICH10 / 100ml

Recargas para 
roll-on

STRIP WAX

QUAL É A PRINCIPAL DIFERENÇA 
ENTRE A RESINA DE PINHEIRO 
& NG?

a

b
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ROLL & GO
O tamanho universal de 100ml adapta-se a todos 

os aquecedores de roll-on

NOVA FÓRMULA REVOLUCIONÁRIA 
E DE BAIXO CUSTO!
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Natural

RESINA natural DE BASE 
BIOLÓGICA - fórmula de textura 
líquida enriquecida com um óleo 
mineral medicinal emoliente; 
ideal para a maioria dos tipos 
de peles e recomendada para 
remover rapidamente até os 
pelos mais curtos na maior 
parte das áreas do corpo. A 
cera perfeita ao preço perfeito!

Ref: VCRDRGN10 / 100ml

Pink

Fórmula cremosa recomendada 
para peles sensíveis, com um 
cocktail de resina natural de 
base biológica, óleo mineral 
medicinal e dióxido de 
titânio para uma sensação 
limpa, suave e sem resíduos.

Ref: VCRDRGP10 / 100ml

Roll- & GoSTRIP WAX

FÓRMULA DE BASE BIOLÓGICA E DE BAIXO CUSTO 
COM UM RÁPIDO PONTO DE FUSÃO, APLICAÇÃO FINA E 

MÁXIMA ADERÊNCIA

É IMPOSSÍVEL IGUALAR O PREÇO!
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Cera 
tradicional

Se é uma criatura de hábitos, adora os velhos 

clássicos e prefere o método de depilação 

tradicional - temos o que precisa! A DEPILÈVE tem 

uma das maiores seleções de ceras únicas para 

qualquer pele e para qualquer tipo de pelo por 

isso encontrará o produto certo para si e para 

os seus clientes. As nossas ceras tradicionais 

têm uma fantástica textura cremosa para uma 

aplicação fácil e extra suave e a resina vegetal 

de base biológica cuida da hidratação da pele.

Bio Wax 
Traditional Bush Tea

FORNECIDO EM PRÁTICAS CUVETES OU 
PÉROLAS PARA UMA RÁPIDA FUSÃO

TEXTURA CREMOSA PARA UMA APLICAÇÃO 
SUAVE

RESINA VEGETAL DE BASE BIOLÓGICA QUE É 
AMIGA DA PELE E DO MEIO-AMBIENTE

a

b

c

28



Cera 
tradicional Bio Wax 

Traditional Bush Tea

Esta fórmula única de cera tradicional formulada com extrato 
de Rooibos, um cocktail mineral com zinco, cera natural de 
abelhas e resina vegetal de base biológica que torna esta 
cera em algo exclusivo. Com elevado conteúdo em vitamina 
C, ajuda a combater o stress oxidativo, além de melhorar as 
propriedades anti-inflamatórias da fórmula. Com uma textura 
luxuosa, baixa temperatura e uma remoção de pelo muito eficaz.

Ref: VCDETBT01
2 X 500g

FavoritaCERA TRADICIONAL
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Cuvetes CERA TRADICIONAL

Traditional Karité 
Bio Wax

Fórmula tradicional de Karité 
com resina de base biológica. 
Enriquecida com manteiga de 
Karité para uma requintada 
textura cremosa e um tempo 
médio de secagem para os 
meses mais frios. Não quebra, 
garantindo que não ocorre 
cristalização. Fragrância 
delicada.

Ref: VCDEBTK01 / 2 X 500g

Traditional 
Azulene Bio Wax

Fórmula especial que permite 
reduzir o desconforto durante 
e depois da depilação. A 
depilação é mais fácil e menos 
irritante. Deixa um acabamento 
macio e sedoso nas áreas 
depiladas. Esta fórmula permite 
um rápido tempo de fixação, 
aplicação mais fácil e mais 
simples de trabalhar do que 
nunca.

Ref: VCDEBTA01 / 2 X 500g

Traditional 
Chlorophyl Bio Wax

Fórmula líquida com resina 
de base biológica para 
uma aderência superior nos 
pelos mais curtos e difíceis, 
removendo-os sem partir. 
Excelente para áreas difíceis.

Ref: VCDEBTC01 / 2 X 500g

Traditional Black 
Truffle Bio Wax

Esta cera integra na sua fórmula 
extrato de Trufa preta, um 
poderoso regenerador da pele, 
com propriedades nutritivas, 
rica em selénio e vitaminas B, 
B2, B3, B6, A & E.

Ref: VCDETTN01 / 2 X 500g

Traditional Pink 
Bio Wax

Fácil de aplicar e remoção 
suave. Oferece uma sensação 
fresca agradável e seca num 
abrir e fechar de olhos. Sem 
fragrância. A melhor escolha 
quando a pele está muito 
quente.

Ref: VCDEBTR01 / 2 X 500g

Traditional Olive 
Bio Wax

Enriquecida com azeite virgem 
extra natural Espanhol, esta 
cera  tem propriedades 
regeneradoras e reparadoras. 
Rejuvenesce a pele graças 
ao seu elevado conteúdo de 
vitamina E, um antioxidante. 
Baixo ponto de fusão com uma 
consistência extremamente 
elástica.

Ref: VCDEBTO01 / 2 X 500g
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PérolasCERA TRADICIONAL

Traditional Pink Bio Wax

Traditional Karité Bio Wax

Traditional Azulene Bio Wax

Textura cremosa e sumptuosa enriquecida 
com cera natural de abelhas e dióxido de 
titânio com excelentes propriedades anti-
inflamatórias. Aderência superior removendo 
o pelo desde a raiz sem partir. Ideal para 
todos os tipos de peles. Em forma de pérola 
para uma fácil colocação e armazenamento.

Textura cremosa e luxuosa com resina de base 
biológica, cera natural de abelhas, dióxido de 
titânio e manteiga de Karité. A manteiga de 
Karité suaviza a cera, tornando-a maleável e 
fácil de remover. Ideal para todos os tipos de 
peles, reconfortando até as peles sensíveis e 
os pelos mais difíceis. Em forma de pérola para 
uma fácil colocação e controlo da temperatura.

Textura cremosa de qualidade superior com resina 
de base biológica, cera natural de abelhas, dióxido 
de titânio e guaiazuleno. O Guaiazuleno tem 
propriedades anti-inflamatórias, tornando-a ideal 
para muitos tipos de peles. Remove os pelos mais 
difíceis, mantendo a suavidade e a delicadeza 
durante a remoção.  Em forma de pérola para 
uma fácil colocação e controlo da temperatura.

Ref: VCDEBNTRP1 / 1kg

Ref: VCDEBNTKP1 / 1kg

Ref: VCDEBNTAP1 / 1kg

FÓRMULAS ENRIQUECIDAS 
COM CERA NATURAL DE 

ABELHAS
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Pearl Rosin 
Wax

Com ingredientes 
ativos apaziguantes e 
descongestionantes, esta 
strip wax é perfeita para peles 
sensíveis, reativas ou com 
tendência a vermelhidão e 
prurido.

Karité Film Wax

Crystal Marine Rosin Free Wax

Fácil de trabalhar e ideal 
para todos os tipos de corpos  
masculinos, esta cera com 
carvão ativo absorve as 
impurezas e toxinas dos poros 
para uma tez limpa e fresca.

Gold Black 
Carbon Bead 
Film Wax 

Rápida fusão, cremosa, hidratante 
e anti-inflamatória para uma 
ótima experiência de depilação.

Cera de cristais marinhos, sem resina e sem aroma, 
num roll-on rápido e fácil, proporcionando uma 
depilação confortável. Formulada com resina mineral 
especialmente desenvolvida para peles sensíveis à 
colofónia.

PRODUTOS

D E P I L È V E 
P R E M I A D O S

A MELHOR CERA 
PARA PELES SECAS

SENSÍVEL À COLOFÓNIA? 
SEM PROBLEMAS

A MELHOR CERA 
PARA HOMENS

A MELHOR STRIP WAX 
PARA PELES SENSÍVEIS
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FolisanVitalderm 
pH Cream

Este “creme SOS” equilibra o pH 
da pele para um efeito extra 
calmante e ideal para áreas 
íntimas e delicadas. Aplicar 
generosamente, como uma 
máscara.

Previne e trata os pelos 
encravados, infeções e 
inflamação imediatamente 
após a depilação. Ideal para 
áreas maiores.

Easy Clean
MANTENHA TUDO LIMPO 
E ARRUMADO

DIGA ADEUS AOS 
PELOS ENCRAVADOSPÓS-CUIDADO 

ESPECIALIZADO

HIGIENE ESSENCIAL

Todos os gabinetes devem ter um produto 
destes, permite limpar a área de uma 
forma imaculada com um maravilhoso 
aroma citrino. (NÃO DEVE SER USADO NA 
PELE APÓS A DEPILAÇÃO).

DermoBalance

Hidratante e desinfetante, 
especificamente formulado 
para film wax e essencial 
para a higiene das mãos das 
profissionais de estética.

2 0 2 2

NOVO
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A chave para uma depilação DEPILÈVE bem-

sucedida é nutrir a pele. Os cosméticos Depilève 

são especificamente formulados para preparar 

a pele antes da depilação e para cuidar depois 

da depilação, tratando os pelos encravados 

para diminuir gradualmente o crescimento 

do pelo ao longo do tempo. O sistema fácil 1, 2, 

3 da Depilève com produtos para o cuidado 

pré- e pós-depilatório irá diferenciar o seu 

protocolo de depilação dos restantes e revelar 

a pele macia, hidratada e bonita do seu cliente.

Cosméticos

HIDRATAR, 
NUTRIR E CUIDAR A 

PELE ANTES E DEPOIS 
DA DEPILAÇÃO.

OS COSMÉTICOS 
DA DEPILÈVE 

ESPECIALIZAM-SE 
NO TRATAMENTO 
E PREVENÇÃO DE 

PELOS ENCRAVADOS, 
FORMAÇÃO DE 
BORBULHAS E 
INIBIÇÃO DO 

CRESCIMENTO 
DO PELO APÓS A 

DEPILAÇÃO.

ba
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Cosméticos
PRÉ-DEPILAÇÃO

Dermobalance Pre Base Pre Waxing Oil

Um cosmético pré-depilatório 
de ação dupla especificamente 
formulado para film wax e cera 
tradicional para desinfetar, 
hidratar e suavizar a pele antes 
da depilação.

Pre Base é um gel hidratante, 
refrescante e tonificante. 
Confere permeabilidade à pele 
e cria uma barreira protetora 
entre a cera e a pele para 
extrair o pelo em segurança, 
minimizando a tração excessiva 
da pele durante a depilação.

Este óleo seco é especificamente 
formulado para preparar e 
suavizar as peles muito secas 
para uma depilação eficaz. Cria 
uma barreira protetora entre a 
cera e a pele para extrair o pelo 
em segurança, minimizando 
a tração excessiva da pele 
durante a depilação. Adequado 
para usar antes da film wax e 
em peles extremamente secas.

Ref: VEDEDB22N / 220ml

Ref: VEDGPB20N / 200ml
Ref: VEDGPB50N / 500ml

Ref: VEDEPW220 / 220ml

Pré-depilaçãoCOSMÉTICOS
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Pós-depilação COSMÉTICOS

PÓS-DEPILAÇÃO

Oil Cleanser

Vitalderm pH 
Cream

Tea Tree GelMilk Cleanser

Soothing Cream

Este óleo leve é especificamente  
formulado para limpar 
e hidratar a pele após a 
depilação.  Dissolve os resíduos 
de cera e deixa a pele macia e 
com elasticidade, minimizando 
o risco de irritação.

Este creme de tratamento 
formulado com múltiplos 
ingredientes ativos é visto como 
um “creme SOS” nos protocolos 
pós-depilatórios. Regenera a 
pele, reforça a elasticidade, 
trava a vermelhidão e irritação, 
e previne a infeção folicular ao 
equilibrar o pH da pele. Indicado 
para áreas íntimas/delicadas. 
Sem adição de perfume.

Gel pós-depilação com 
Melaleuca para um efeito 
refrescante para apaziguar 
a pele após a depilação. 
Além disso, ajuda a hidratar e 
suavizar a pele e a fechar os 
poros dilatados pelo calor.

Emulsão pós-depilação 
que remove os resíduos de 
cera, hidratando a pele em 
profundidade após a depilação 
Enriquecido com extratos de 
Calêndula e Aveia.

Creme de tratamento 
enriquecido com dois 
ingredientes chave: Aloé Vera e 
óxido de zinco especificamente 
indicado para eliminar 
rapidamente a vermelhidão, 
apaziguar, regenerar, e evitar a 
inflamação pós-depilatória na 
área facial e áreas delicadas. 
Sem adição de perfume.

Ref: VEDGHO220 / 220ml
Ref: VEDGHO350 / 350ml
Ref: VEDGHO50U / 500ml

Ref: VEDEVD200 / 200ml

Ref: VEDGTT20N / 200ml
Ref: VEDGTT50N / 500ml

Ref: VEDGLL20N / 200ml
Ref: VEDGLL50N / 500ml

Ref: VEDGCC20N / 200ml
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TRATAMENTOS

Folisan Folimousse

Gold Concentrate

Formulada com ácido salicílico, FOLISAN é o 
tratamento mais eficaz para prevenir os pelos 
encravados e tratar infeções e inflamação dos 
folículos como resultado da remoção de pelos 
por depilação com cera ou lâmina de barbear.

Esta fórmula baseia-se num complexo fito-bioativo 
de ações combinadas que proporciona um efeito 
limitador no crescimento dos pelos corporais.
Tem uma textura muito macia e leve e 
refresca a pele; descongestiona a pele após a 
depilação para eliminar os resíduos de cera.

Gold Concentrate é um inibidor do 
crescimento do pelo graças à ação 
proteolítica do extrato de Papaia presente na 
fórmula. Versão profissional de 12 ampolas e 
versão de venda ao público com 3 ampolas 
para continuar com os cuidados em casa.

Ref: VEDELF150 / 150ml
Ref: VEDEFM190 / 190ml

Ref: VEDGDV003 / 3 units 
Ref: VEDGDV020 / 20 units

COSMÉTICOS 
PARA PELOS 

ENCRAVADOS

COSMÉTICOS 
INIBIDORES 

DE PELO

COSMÉTICOS 
INIBIDORES 

DE PELO

TratamentosCOSMÉTICOS
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FOLISERUM
CUIDADOS INTELIGENTES 

PARA A PELE
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QUER UMA PELE MACIA 
E HIDRATADA DEPOIS DA 

DEPILAÇÃO?

1 2

REPARADOR, 
NUTRITIVO E PRO-

TETOR
Coenzima Q-10

& Ativos de ADN marinho 
regeneradores

3

RESTAURA A 
BARREIRA  

HIDROLIPIDICA

CERAMIDAS 
hidratantes & 
restauradoras

4

PERFEITO 
PARA USAR 

EM CASA
Adequado para 

peles muito 
sensíveis e áreas 

deliadas

FOLISERUM é o produto ideal para tratar todos os problemas com pelos encravados e formação de 
borbulhas, até para as peles mais sensíveis. Especialmente formulado com ácido salicílico, ajuda 
a prevenir a formação de borbulhas e os pelos encravados depois da depilação. Enriquecido com a 
reparadora coenzima Q-10 e as hidratantes ceramidas, este produto hidrata em profundidade a pele.

PREVINE 
OS PELOS 

ENCRAVADOS 

O ÁCIDO SALICÍLICO
exfolia & reduz a 

inflamação
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Deluxe Wax Warmer

Black Deluxe Wax Warmer

Double Heater Universal

Fundidor de cera elegante, robusto e prático. 400g, 
800g disponível em 110V e 220V. 
Os encaixes 400g e 800g são vendidos em 
separado para utilizar uma segunda cera.

Fundidor de cera preto elegante, robusto e prático. 
400g, 800g disponível em 110V e 220V. 
Os encaixes 400g e 800g são vendidos em 
separado para utilizar uma segunda cera.

Fundidor de cera profissional robusto fabricado 
em aço, disponível em 220V com um reservatório 
de 1,5kg e um encaixe de 800g ideal para usar  
simultaneamente film wax e/ou strip waxes. Tem 
dois termóstatos de ajuste independente.

Ref: VLDEC3B42 / 400g
Ref: VLDEC3B82 / 800g

Ref: VLDEC3N42 / 400g
Ref: VLDEC3N82 / 800g

Ref: VLDECDN22

LATAS & PÉROLAS

Aquecedores/
fundidores de cera

Aquecedores de latas & 
pérolas

AQUECEDORES/FUNDIDORES DE CERA
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Single Universal 
Wax Warmer

Single Universal 
Wax Warmer With 
Base

Duo Universal 
Cartridge Warmer

Novo aquecedor universal 
Depilève de recarga individuais 
com cabo. Ideal para 
profissionais de estética que 
fazem deslocações e pessoas 
em fase de aprendizagem.

Aquecedor universal Depilève 
de recargas individuais de 
100ml com uma robusta base 
antiderrapante. Ideal para 
profissionais de estética 
que requerem multiplos 
aquecedores. Inclui um 
interruptor on/off independente 
com luz indicadora, base 
antiderrapante, design 
de ligação patenteada e 
com conectores elétricos 
laterais para unir múltiplos 
equipamentos com uma única 
ficha elétrica.

Aquecedor duplo de recargas 
que pode ser ligado até 4 
aquecedores. Rápida fusão e 
estrutura robusta para uma 
utilização diária de 12h. Inclui um 
interruptor on/off independente 
com luz indicadora, base 
antiderrapante, design de 
ligação patenteada design 
com conectores elétricos 
laterais para unir múltiplos 
equipamentos com uma única 
ficha elétrica.

Ref: VLDER3B12

Ref: VLDER1E28

Ref: VLDER3B22 

ROLL-ON

Aquecedores de 
roll-ons

AQUECEDORES/FUNDIDORES  DE CERA
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Duo Connector Eletric Connector
Wax Warmer 
Insert  

Collar Ring Wax-Can Holder Easy Clean

Una os seus aquecedores 
Depilève para um aspeto mais 
profissional. Vendidos packs de 
2.

Permite ligar dois aquecedores 
com um único cabo elétrico.

Use os fundidores de cera com 
múltiplas ceras. Pode usar 
com pérolas ou blocos quando 
colocados dentro de latas. 
Disponível nos formatos 400g e 
800g.

Proteja o aquecedor durante a 
depilação dos pingos de cera e 
acelere o processo de limpeza 
diária. 
Disponível em 2 formatos: 
400g e 800g. Pack de 50 
unidades.

Barra em aço inoxidável com 
dupla função: serve para raspar 
o excesso de cera da espátula 
e remover facilmente a lata 
depois de terminar para evitar 
queimaduras.

“NÃO USE NA PELE”
Produto de limpeza de aroma 
cítrico essencial para remover 
a cera dos aquecedores, carros 
rodados, pisos e superfícies de 
trabalho. Deixa o gabinete com 
um agradável aroma cítrico. 
Antes de usar em vestuário, 
fazer um teste de resistência 
de cor.  Disponível em 220ml e 
1 litro.

Ref: VLDECDUF1
Ref: VLDERCEL2 / Bipolar
Ref: VLDERCEL1 / Tripolar

Ref: VLZZCZ34P / 400g
Ref: VLZZCZ38P / 800g

Ref: VCDECPB40 / 400g
Ref: VCDECPB80 / 800g

Ref: VEDEEC220N / 220ml
Ref: VEDEEC001 / 1 l

Ref: VCDEESPB1

Acessórios  ACESSÓRIOS DE AQUECEDORES/FUNDIDORES DE CERA

Acessórios de 
depilação

Acessórios de aquecedores/ 

fundidores de cera

NOVO

42



Acessórios de 
depilação

Acessórios de aquecedores/ 

fundidores de cera

E S P Á T U L A S

T I R A S

Facial Strips

XL Traditional
Body Spatula

XXL
Spatulas

DepilboxBody Strips Classic Roll

Tiras de tamanho pequeno 
perfeitas para depilação 
em áreas pequenas. Pack 
de 200 tiras.
12,5cx3cm.

Aplicador extra largo 
para corpo usado para 
aplicar a cera tradicional.
25cmx2,5mm.

Estas espátulas duplas  
XL são fabricadas em 
madeira de bétula flexível 
e resistente. Excelente 
em áreas maiores/
aplicações de corpo. 
2 0 0 m m x 2 5 m m x 1 . 6 m m . 
Saco de 50 unidades.

Tiras fornecidas numa 
embalagem prática para 
uma fácil  utilização. 
Excelente relação 
qualidade / preço.
23x7,5cm.

Tira em tecido não tecido 
resistente de 90g que 
adere perfeitamente 
à cera com mínima 
saturação desta.
Pack de 100 tiras.
20x7cm.

Rolo de 85 metros 
para cortar as tiras ao 
comprimento pretendido. 
Tira em tecido não tecido 
de 90g com toque macio.
85mtx7cm.

Ref: ZCDEPF200

Ref: SCES E002

Ref: VCZZEFIB5

Ref: SCDEDB401Ref: SCDEPC101
Ref: SCDERP085

Body Applicators

Precision Applicators

Depil XL Extra Long 
Applicators

Madeira de bétula de elevada qualidade com 
uma superfície polida e rebordos direitos para 
uma aplicação fina. 
15cmx1,8cmx2mm. Saco com 100 unidades.

Design revolucionário para uma aplicação 
precisa de cera para depilação do rosto, lábios 
e sobrancelhas. Os rebordos inclinados permitem 
esculpir a cera de forma exata nas áreas 
desejadas, prevenindo o extravazamento de cera 
em áreas indesejáveis.
10,6cmx1cmx2mm. Saco de 100 unidades.

Fabricada em madeira de bétula flexível e 
resistente. Extra comprida e extra larga para 
aplicar mais cera e abranger áreas maiores, 
poupando tempo a mergulhar no fundidor e na 
aplicação. 
17cmx1,8cmx2mm. Saco com 100 unidades.

Ref: VCDEECB10

Ref: VCDEEB100

Ref: VCDEEFIB1

Tiras & 
Espátulas

ACESSÓRIOS DE DEPILAÇÃO
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ACESSÓRIOS

Precise Tweezers

Intimate Epilation 
Templates

White Pencil 
Template Liner

Depilève Work 
Trolley

Depilève Trolley 
Tray

Ergonomic 
Tweezers

Stainless Steel 
Tweezers

Fabricada em aço inoxidável  
hipoalergénico de grau cirúrgico e 
pontas em diamante polido para 
uma preensão precisa de todos os 
pelos. Com estojo protetor.

Moldes stencil para a remoção de 
pelos nas áreas íntimas. Fabricados 
com acetato transparente. 
Fornecidos em conjuntos de quatro, 
um de cada formato.

Lápis branco para delinear os 
moldes stencil nas áreas íntimas.

O carro rodado tem 3 gavetas com 
bastante espaço de armazenamento 
e pode ser dividido com 
subcompartimentos personalizados 
de acordo com as necessidades de 
cada profissional.  O carro rodado 
tem 6 tabuleiros laterais que podem 
também ser ajustados a diferentes 
alturas. O caixote de lixo integrado 
de grande capacidade é também 
facilmente removido. Dimensões: 
38x38x93cm. 

Tabuleiro portátil para transporte 
prático dos aquecedores.

Pinça ergonómica que se adapta 
perfeitamente à mão. Ideal para 
remover todo o tipo de pelos, até os 
mais curtos.

Pinça em aço inoxidável de utilização 
com pontas inclinadas.

Ref: SCDEPIN01

Ref: SCDE PI01

Ref: SCDE PE01

Ref: VCDECAR03

Ref: VCDEBP002

Ref: SCVEPIN03

Ref: VGVEPIN04

Pinças, moldes & carro rodado ACESSÓRIOS DE DEPILAÇÃO

44



Kit Professional Strip Wax 800g

Quer uma depilação a cera rápida, eficaz e impecável que é suave para a pele e amiga do ambiente? 
Este kit profissional é a solução perfeita para oferecer o melhor serviço aos melhores preços.

O kit completo inclui: 
• Wax warmer 800g • Natural Pine Rosin wax 800g • Wax can holder• 50 Collar Rings• 100 Body Aplicator Spatula • 
100 Precision applicators • 50 Body Strips• 25 Facial Strips • Pre Base Gel 200ml• Milk Cleanser 200ml• Oil Cleanser 
220ml• Soothing Cream 200ml • Vitalderm pH 200ml • 3 Hair Inhibitor serum 10ml • Easy Clean 220ml

Ref: VLDEKP820 / 800g

KITS DE DEPILAÇÃO

Kit Professional Strip Wax 400g

Quer uma depilação a cera rápida, eficaz e impecável que é suave para a pele e amiga do ambiente? 
Este kit profissional é a solução perfeita para oferecer o melhor serviço aos melhores preços.

O kit completo inclui: 
• Wax warmer 400g • Natural Pine Rosin wax 400g • Wax can holder • 50 Collar Rings• 100 Body Aplicator 
Spatula • 100 Precision applicators • 50 Body Strips• 25 Facial Strips • Pre Base Gel 200ml • Milk Cleanser 
200ml• Oil Cleanser 220ml• Soothing Cream 200ml • Vitalderm pH 200ml • 3 Hair Inhibitor serum 10ml • 
Easy Clean 220ml 

Ref: VLDEKP420 / 400g

Kits de depilação
Semi-Kit Wax

Procura uma depilação económica e eficiente para o seu instituto? O 
Semi-Kit é a sua melhor opção! Com este excelente serviço de depilação 
poderá recuperar o seu investimento em apenas algumas sessões!

O kit completo inclui: 
• Wax warmer 800g / 400g • 1 Wax can holder • Collar Rings (10) • Body 
Spatulas (25) • Precision Spatulas (25) • Body Strips (50) • Facial Strips (25)

Ref: VLDEKC340 / 400g
Ref: VLDEKC380 / 800g
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A terapia com parafina DEPILÈVE é um 

tratamento profundamente hidratante, 

suavizante e reconfortante. É fácil de aplicar 

e um excelente extra para oferecer aos seus 

clientes. O tratamento de parafina retém o calor 

e a humidade, abrindo os poros e criando um 

efeito de mini-sauna. Os ingredientes ativos no 

sortido de parafina e cosméticos revela uma 

pele profundamente hidratada e super macia e 

uma experiência fantástica. A linha completa de 

produto foi especificamente desenvolvido para 

complementar a sensação terapêutica e de 

bem-estar que oferece ótimos resultados com os 

produtos de estética personalizados.

Parafina

OS COSMÉTICOS DA DEPILÈVE AUMENTAM 
A HIDRATAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO 

E NOS CUIDADOS EM CASA

HIDRATAÇÃO AO MAIS ALTO NÍVEL 
PARA A PELE DAS MÃOS, PÉS E ROSTO

TRATAMENTO TÉRMICO QUE HIDRATA 
EM PROFUNDIDADE E APAZIGUA PARA 
UMA RELAXANTE SENSAÇÃO DE BEM-ESTAR

c

a

b
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Esta parafina terapêutica 
é produzida com base nas 
propriedades purificantes e 
apaziguantes do óleo essencial 
de Lavanda. Enriquecida com 
óleo de Cânhamo, que hidrata, 
nutre e regenera, assim como 
óleo de grainha de Uva, que 
é um dos mais poderosos 
antioxidantes.

CaixasPARAFINA

Soft Bright Paraffin

Antioxidant 
Lavander Essential 
Oil Paraffin

Deep Moisturizing 
Peach Paraffin

Energizing Tea 
Tree Oil Paraffin

Um tratamento único de parafina que oferece uma luminosidade intensa e uma profunda hidratação 
à pele. Enriquecida com 2 agentes despigmentantes exclusivos - AlphaArbutin e Amoreira Branca. 
Diminui a pigmentação da pele e reduz o nível de melanina na epiderme ao inibir a tirosinase.

Uma parafina delicada com 
aroma de pêssego  enriquecida 
com óleo de Abacate, rica 
em vitaminas D & E, e óleo de 
Monoi do Taiti. Esta parafina é 
altamente hidratante e nutritiva, 
proporcionando elasticidade e 
suavidade à pele.

O óleo de Melaleuca tem ótimas  
propriedades antisséticas e 
protege e refresca os pés. O 
óleo essencial de Gengibre e 
Tomilho proporciona um efeito 
energizante e estimulante 
na circulação sanguínea. 
Esta parafina é hidratante e 
excelente para as pernas e pés 
cansados e com sensação de 
peso.

Ref: VCDEBP006 / Caixa de 2,7kg

Ref: VCDEPL006
Caixa de 2,7kg

Ref: VCDEPM006
Caixa de 2,7kg

Ref: VCDEPT006
Caixa de 2,7kg

CAIXAS
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Paraffin Soft CreamMilk And Honey Facial Paraffin

Creme de parafina facilmente aplicado nas mãos 
e nos pés. Envolva com película osmótica e use 
luvas ou botas de aquecimento elétrico. Também 
excelente para clientes sensíveis ao calor ou para 
usar durante o verão quando está demasiado 
calor para um tratamento de parafina tradicional.

Parafina com baixo ponto de fusão especialmente 
formulada para tratamentos faciais. 
Enriquecida com péptidos de leite e Vitamina 
E para uma pele mais lisa e profundamente 
hidratada. Use como uma máscara térmica 
com a maioria dos tratamentos de pele.

Ref: VEDEPF500 / 450ml
Ref: VCDEPL450 / 450ml

COSMÉTICOS

Dermospray

Produto antissético para 
limpar eficazmente as 
mãos e os pés antes de um 
tratamento de parafina.

Ref: VEDEDS220
220ml

Dermopeel

Gel/creme exfoliante com 
esferas de Jojoba. Prepara 
a pele para otimizar a 
absorção dos ingredientes 
ativos e da hidratação.

Ref: VEDEEM20N
200ml

Hydrate A.H.A

Creme de mãos 
enriquecido com AHAs 
vegetais para uma rápida 
absorção. Nutre em 
profundidade e hidrata a 
pele para uma sensação 
suave mas não oleosa.

Ref: VEDECM20N
200ml

Collagen-
Elastin Plus 

Emulsão luxuosa e não 
oleosa, enriquecida com 
colagénio e elastina, para 
efeito antienvelhecimento 
e hidratação profunda. 
Mantém a pele macia e 
com elasticidade. Aplique 
antes do tratamento de 
parafina e recomende-o 
aos seus clientes para 
usarem em casa.

Ref: VEDELC500 / 500ml

Cosméticos PARAFINA
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Facial Paraffin Warmer

Fundidor profissional com um termóstato 
ajustável. O termóstato de segurança 
previne o sobreaquecimento. A tampa 
em plástico é resistente a fendas.

Ref: VLDEA3B42

Professional Paraffin Warmer

Fundidor grande e leve para 3kg com um reservatório fundo. Este é fabricado em plástico para 
uma segurança adicional com um revestimento em redor do elemento térmico e o termóstato 
de segurança mantém um controlo de temperatura preciso. A tampa transparente permite 
supervisionar o nível e fusão da parafina. O design ergonómico permite um fácil transporte. 

Ref: VLDEP3P32

FUNDIDORES

AquecedoresPARAFINA
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ACESSÓRIOS

Facial Gauze Mask

Lined Mittens Facial Brush Disposable Liners

Osmotic Film Lined Booties

Pré-cortada: Gaze 100% 
esterilizada. Segura a parafina e 
dá corpo à máscara de parafina 
para uma fácil remoção por 
inteiro.

MANICURA - Luvas Botas 
revestidas a tecido turco com 
fecho de velcro para maximizar 
a retenção de calor durante 
o tratamento de parafina. 1 
Unidade.

Não há dois pincéis de rosto 
iguais! Este pincel fino de cerdas 
macias dura mais tempo do 
que os outros para aplicações 
de parafina.

Estes revestimentos em plástico 
evitam o contacto da parafina 
com luvas ou botas e permitem 
a eliminação correta da 
parafina após cada tratamento. 
Caixa com 100 unidades.

Uma película de elevada 
qualidade que cria um 
microclima térmico para 
potenciar a absorção dos 
ingredientes ativos. Rolo de 
300mtx16,5cm.

PEDICURA - Botas revestidas a 
tecido turco com fecho de velcro 
para maximizar a retenção de 
calor. 1 Unidade.

Ref: VCZZGA050

Ref: VCZZGU001
Ref: VCZZPI001

Ref: VCDEBO100

Ref: VCZZFI300

Ref: VCZZBT001

Acessórios PARAFINA
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KITS

Milk & Honey Facial Paraffin Kit

Depilève Paraffin Kit

Este kit é a melhor opção para tratamentos faciais com parafina para oferecer 
uma hidratação profunda da pele, deixando-a macia e com elasticidade.

O kit completo inclui: 
• Facial paraffin warmer with lid • Collar Rings (50) • Collagen Elastin Plus 500ml 
• Wax Can Holder (1) • Gauze masks (50) • Milk and Honey Facial Paraffin 450ml • Brush 

Ofereça às suas clientes um tratamento hidratante premium para mãos 
e pés e aumente o valor das manicuras e pedicuras no seu instituto. Pode 
selecionar a sua parafina preferida para criar o seu próprio kit personalizado. 

O kit completo inclui: 
• Professional Paraffin warmer • Pair of Terry cloth mittens • Pair of Terry cloth booties 
• 100 protector Bags • 220ml Dermo Spray • 500ml Collagen Elastin plus • 220ml Easy Clean

Ref: VLDEKFH22

Ref: VLDEKPG22

KitsPARAFINA
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Merchandising

Depilève Fuchsia 
Towel 100 x 50

Depilève Pink 
Flower/Towel

Depilève Fair 
Shopper Bag

School Kit Pink Bag 
Depilève

Depilève Student 
Bag Kit Black 

Depilève Fuchsia 
Towel 100 X 150

Bonita toalha de cor fushsia, em 
algodão tecido de 500g com 
o logótipo DEPILÈVE bordado. 
Ideal para tapar a cabeceira da 
marquesa e melhorar o conforto 
do cliente.

Esta toalha cor de rosa em forma 
de flor é ideal para oferecer 
como material promocional 
e de marketing - excelente 
elemento decorativo.

Ideal para feiras e eventos 
sociais.

Saco espaçoso para kits com 
o logótipo Depilève - ideal 
para pessoas em fase de 
aprendizagem ou profissionais 
de estética que fazem 
deslocações.

Saco de desporto preto 
fabricado em tela resistente e 
com o logótipo Depilève, ideal 
para transportar kits.

Bonita toalha de cor fushsia, em 
algodão tecido de 500g com 
o logótipo DEPILÈVE bordado. 
Ideal para tapar a cabeceira da 
marquesa e melhorar o conforto 
do cliente.

Ref: VPDEMPLE4
Ref: VPDEFLOW1

Ref: VPDEBOLS4

Ref: VPDESBAG1

Ref: VPDEBOLS5

Ref: VPDEMPLE5
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Depilève Plastic Cape 

Capa em plástico preto com logótipo DEPILÈVE - 
ideal para depilação facial efetuada em cadeiras.

Ref: VPDECAP01

Depilève Beauty Organizer

Suporte em acrílico robusto com diferentes 
compartimentos para guardar espátulas e pinças 
DEPILÈVE de todos os tamanhos para um fácil 
acesso. Oferece um aspeto arrumado no carro 
rodado e profissional com o logótipo DEPILÈVE.

Ref: SCDE DR01

Depilève Black Mirror

Elegante espelho preto com pega leve e tamanho 
prático.

Ref: VPDEES001

Depilève Kit Box

Caixa com logótipo, excelente para pequenas 
encomendas e ideal para oferecer e para fins de 
marketing.

Ref: ZLEMB039

MERCHANDISING
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Produtos de venda 
ao público

Os produtos de cosmética DEPILÈVE especializam-se no tratamento e prevenção de pelos encravados, 

formação de borbulhas, assim como inibição do crescimento do pelo. Produtos revolucionários tais como 

Folisan ou a nova Folimousse, uma mousse inibidora do pelo, estão na vanguarda do desenvolvimento 

de produtos com produtos especializados de venda ao público que cuidam das preocupações dos 

clientes em casa depois da depilação. Os produtos de venda ao público DEPILÈVE garantem uma incrível 

experiência de cliente com resultados fantásticos. A gama abrangente de produtos de venda ao público 

inclui exfoliantes, inibidores do crescimento do pelo e prevenção de pelos encravados. 

Os cuidados em casa após a depilação são essenciais para prevenir a formação de borbulhas e 

enfraquecer o crescimento do novo pelo para uma depilação indolor.

EXFOLIAÇÃO 
QUE DEIXA A 
PELE SEDOSA 
PARA ANTES 
E DEPOIS DA 
DEPILAÇÃO

b ca

AJUDA A 
TRATAR OS PELOS 

ENCRAVADOS E 
INFLAMADOS

INIBIÇÃO DO 
CRESCIMENTO 

DO NOVO 
PELO PARA UM 
PERÍODO MAIS 
PROLONGADO 

ENTRE 
DEPILAÇÕES
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Folisan Foliserum

Formulado com ácido salicílico, 
FOLISAN é o tratamento mais eficaz 
para prevenir os pelos encravados 
e tratar a infeção e inflamação dos 
folículos como um resultado da 
remoção do pelo através da depilação 
a cera ou lâmina de barbear.

Um sérum ultra-hidratante formulado 
especificamente com ácido salicílico, 
para prevenir a formação de os 
pelos encravados após a depilação. 
Enriquecido com coenzima Q-10 e 
ceramidas hidrata em profundidade  
e previne a formução de borbulhas.

Ref: VEDELF150 / 150ml Ref: VEDEFSEX6 / 6 x 30ml

Folimousse

Intimate Folisan Post Epil OilFoliscrub

Esta fórmula baseia-se num 
complexo fito-bioativo de 
ações combinadas que 
proporciona um efeito 
limitador no crescimento do 
pelo corporal.
Textura muito suave e 
leve e refresca a pele, 
descongestiona a pele 
após a depilação e ajuda a 
eliminar os residuos de cera.

Este óleo leve é 
especificamente formulado 
para limpar e hidratar a 
pele depois da depilação.  
Remove os resíduos de cera 
e deixa a pele macia e com 
elasticidade, minimizando a 
irritação da pele.

Produzido com açúcar de coco, aloé 
vera e um poderoso antioxidante 
molecular extraído das azeitonas, este 
exfoliante corporal mecânico protege 
a estrutura celular do tecido da pele e 
bicamada de lípidos, tratando a pele 
e deixando-a macia, lisa e hidratada.

Ácido salicílico na sua mais elevada 
concentração para uma aplicação 
em áreas íntimas para tratar pelos 
encravados e irritação dos folículos. 
A esfera de roll-on permite uma 
aplicação específica e fácil.

Ref: VEDEFM190 / 190ml

Ref: VEDEAOC60 / 60ml

Ref: VEDEFS150 / 150ml
Ref: VEDELFR06 / 6 x 10ml

PRODUTOS DE VENDA AO PÚBLICO
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Obrigado
Até breve!

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

AVENIDA DA REPÚBLICA, 82-B, 1600-205 • LISBOA • TEL. 21381 80 00

DELEGAÇÕES EM LISBOA, PORTO, COIMBRA, FARO E FUNCHAL


