
 

 

 

 

 Quem somos  

 

A Não+Pêlo inovou o mercado de estética e depilação, em 

2007, quando lançou a fotodepilação com um preço único e 

unissex na Espanha. Desde então, tem crescido e se 

multiplicado para outros hemisférios, tornando-se líder 

mundial deste setor, presente com mais de 1.300 unidades 

em mais de 15 países.  

 

A alma do sucesso da Não+Pêlo se deve ao método de 

depilação duradoura. A técnica é indolor, clinicamente 

segura e bem mais econômica. A eliminação dos pelos é 

realizada por Luz Pulsada Intensa.  

 

Somos os idealizadores do conceito de tarifa única por área e 

sessão, que vem revolucionando o setor de serviços de 

estética, por contribuir com a democratização da 

fotodepilação, fazendo um serviço acessível a qualquer 

pessoa.  

 

Em poucos anos, a Não+Pêlo está entre as mais reconhecidas 

marcas no mercado de estética e franchising europeu, 

reflexo da qualidade técnica e do profissionalismo dos 

colaboradores que a compõem. Um grupo composto por 

especialistas, nas mais diversas áreas, tanto no setor de 

franchising quanto na área de estética, beleza e cuidados 

pessoais.  

 

Em pouco mais de 2 anos no país, a rede está presente em 

todo território nacional, com mais de 360 unidades no Brasil.  

Além da assessoria médica que a rede Não+Pêlo oferece, foi 

adotado um posicionamento diferenciado, visando sempre:  

 

• Excelência - ser excelente em tudo que fazemos. 

Atendimento com excelência, através de unidades com 

soluções de depilação mais criteriosas, seguras e 

personalizadas;  



 

 

 

• Experiência - queremos que os clientes tenham uma 

experiência marcante em nossos centros. Para isso, é 

fundamental: materiais, pós-atendimento, e, especialmente, 

oferecer um tratamento personalizado.  

 

O que fazemos  

Dentro do nosso portfólio de serviços nos destacamos no 

mercado pela fotodepilação através da Luz Pulsada Intensa 

(IPL) com preço único de R$79,00 por área e sessão. Nosso 

método e equipamento são os mais modernos na área de 

eliminação de pelos, além de ser compatível com quase 

todos os tipos de pele e pelo, indolor e não invasivo, esta 

depilação duradoura é a melhor opção para nossos clientes.  

 

Além da fotodepilação, oferecemos outro tratamento 

baseados em IPL, o fotorrejuvenescimento, que auxilia no 

combate as rugas. Todos esses tratamentos são indolores, não 

invasivos e garantem resultados incríveis nos mais diversos 

tipos de pele. Atribuindo aos nossos clientes uma pele com 

aspecto mais saudável, homogênea e macia.  

 

Depilação definitiva e cuidados de beleza  

 

O método da fotodepilação  

A fotodepilação por Luz Pulsada Intensa (IPL) é o método 

mais moderno, indolor e eficaz quando falamos de 

eliminação duradoura de pelos indesejáveis. Ela hoje 

representa o mais moderno e inovador sistema de depilação 

duradoura.  

 

É o tratamento com mais vantagens e mais eficiente, menos 

doloroso que o laser, mais seguro, econômico e apresenta os 

melhores resultados. Na maioria dos casos, os resultados são 

percebidos desde a primeira sessão. A fotodepilação pode 

ser realizada nos mais variados tipos de pele, com exceção 

da pele negra e de áreas com pelos brancos.  

 

Seu método traz um conceito de negócio inovador 

revolucionando a área da estética, que propõe tratamentos 



 

 

 

unissex, porém o número de sessões dependerá de diversos 

fatores, dentre eles: fototipo da pele, área a tratar, 

características do pelo, sexo, idade e estado hormonal do 

cliente.  

 

As sessões são rápidas e variam de acordo com a extensão 

da área a ser tratada, um buço, por exemplo, pode ser 

tratado em menos de dez minutos, com apenas quatro 

disparos de Fotodepilação com Luz Pulsada, em média. Em 

alguns casos, os resultados são percebidos desde a primeira 

aplicação, como retardo do crescimento do pelo, conversão 

dos pelos mais grossos para mais finos e até mesmo a perda 

efetiva do pelo. Após cada sessão, o pelo na zona tratada 

cairá gradativamente durante as 3 semanas seguintes. Após 

esse período, uma vez que o pelo já tenha caído, seu folículo 

passa a estar inativado.  

 

A fotodepilação é um tratamento duradouro inovador, 

indolor, seguro e cômodo que elimina os pelos em qualquer 

parte do corpo, porém não existe no mundo nenhuma 

depilação definitiva. Os pelos atuam como defesa do nosso 

organismo, que naturalmente se encarregará de produzir 

novos pelos. Por isso, a necessidade de sessões de 

manutenção anualmente.  

 

Trata-se de uma técnica de depilação mais moderna e 

menos dolorosa que o laser, bem como mais cômoda e 

econômica e com os melhores resultados a longo prazo 

otimizado para cada tipo de pele. Os equipamentos 

exclusivos deste sistema baseiam-se no princípio da 

fototermólise seletiva que permitem danificar o bolbo piloso 

sem estragar a pele.  

 

Seu tratamento consiste na realização de várias sessões no 

decorrer de vários meses, sendo as sessões cada vez mais 

espaçadas de acordo com o crescimento do pelo. Antes de 

se iniciar o tratamento deve ser feito um teste de prova com 

um profissional especializado onde o cliente preenche um 

questionário para diagnóstico do fototipo da pele, qual o 



 

 

 

tratamento mais adequado e verificar possíveis contra 

indicações.  

 

Estas sessões têm uma duração variável consoante à zona do 

corpo a tratar. O pelo que foi alvo do tratamento tenderá a 

cair nos dias a seguir a cada sessão. Com a queda do pelo, 

os resultados são visíveis desde a primeira sessão.  

 

Os equipamentos para esse tipo de procedimento contam 

com um moderno sistema de refrigeração Sub Zero Intenso 

que se aproxima ao grau de uma anestesia local. 

Consequentemente estamos perante um sistema indolor. 


