
Considerado padrão ouro em 

depilação a laser há mais de 20 anos 

no mercado, o Laser Diodo Light Sheer 

possui tecnologia de última geração 

que reduz progressivamente os 

pelos indesejados e trata a foliculite 

(pelos encravados) em todos tipos de 

pele, gerando resultados com mais 

eficiência e proteção para a pele do 

paciente. 

Depilação a laser

light sheer

Em nossa clínica, realizamos a 

depilação a laser com Light Sheer, 

um procedimento seguro e eficaz. 

O seu feixe de luz tem atração pela 

melanina e percorre o pelo até o seu 

bulbo. Dessa forma, o calor gerado 

pelo laser danifica o bulbo capilar 

impedindo que novos pelos cresçam.

Dr. szerman explica

Quem faz?

É realizado pelo Dr. Szerman, 
médico graduado pela UFRJ, com 

mais de 20 anos de experiência em 
Laser e que ministra cursos para 

médicos iniciantes. É referência nos 
tratamentos a Laser. 

como funciona?

O Laser Diodo Light Sheer funciona 
utilizando energia luminosa do 

laser para gerar calor e cauterizar 
a raiz do pelo, diminuindo 

consideravelmente os pelos sem 
prejudicar a saúde da pele. 

Quais as vantagens?

Utilizamos as melhores tecnologias. 
Nosso Laser Diodo Light Sheer é um 
aparelho moderno, seguro e um dos 

mais eficientes para quem busca 
remover pelos indesejáveis de forma 

rápida e confiável. 

Quanto custa?

O valor vai depender dos 
procedimentos recomendados 
pelo médico e da região a ser 

tratada. Clique no link laranja ao 
final dessa página para ter uma 

estimativa.

Depoimentos

“Estou finalizando o meu segundo 
tratamento com depilação a laser e o 
resultado é fantástico! Minha pele não 

teve nenhuma reação negativa e os pelos 
sumiram praticamente todos. Certamente 

vou fazer outras áreas quando terminar este 
tratamento. Obrigada ao Dr. Szerman e 

equipe!”

“Faço tratamento de depilação a Laser 
nessa clínica. Já tinha feito em outros 
lugares antes, mas sem resultados. 

Encontrei os Drs. Szerman que, além de 
serem ótimos profissionais, me explicaram 

todo o procedimento. Obtive resultados 
incríveis desde a primeira sessão.”

“O meu tratamento foi depilação a Laser. 
Devido a possuir a pele negra, requer um 
profissional qualificado e humanizado (Dr. 

Ronaldo). Logo no início do tratamento 
foi notório o resultado, pois os aparelhos 

utilizados são de ótima qualidade, pesquisei 
muito até achar no lugar certo.”

a melHor avaliação Do google 
no rio De Janeiro

antes e Depois

veja as fotos de antes e depois 
e confira a evolução dos 

nossos pacientes:

Quantas sessões?

São recomendadas, em média, de 
8 a 10 sessões, com 30 dias de 

intervalo.

conHeça nossa eQuipe
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TRATE COM SEGURANÇA
Dermatologia DesDe 1969

SOMOS ESPECIALISTAS EM LASER
HÁ mais De 20 anos

Copa - Av. N. S. Copacabana, 605/804 
Centro - Av. Rio Branco, 156/1329 

rJ (21) 3005.3193

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521980862370&text=Gostaria%20de%20saber%20os%20valores%20dos%20tratamentos
https://www.facebook.com/clinicadepele
https://www.instagram.com/clinicadepele/
https://www.youtube.com/user/clinicadepele

