
ceras
      roll-on

Comodidade e facilidade de aplicação.
Ceras lipossolúveis, semi-sólidas à temperatura ambiente, mas facilmente liquidificáveis no aparelho 
aquecedor-aplicador. A sua composição (derivados da colofónia), confere-lhes uma textura que adere 
ao velo mas que não se seca. As suas vantagens são a sua baixa temperatura,  (ideal para peles 
sensíveis ao calor), a higiene (um só uso) e a comodidade e facilidade de aplicação (graças ao roll-on 
incorporado).

Roll-on com Caroteno.
Cera transparente, de color alaranjada e com 
uma fragrância de cenoura. Contém óleo de 
cenoura com caroteno, rico em vitamina E, que 
lhe confere um elevado poder regenerador e de 
protecção da pele.

Completam a gama os seguintes produtos roll-on:
NATURAL, AZUL, MARFIM, ROSA.
As ceras Natural e Azul estão baseadas na fórmula original, e são as mais 
utilizadas. Ideal tanto para uso facial como corporal em peles normais.
As ceras Marfim e Rosa contêm Dióxido de Titânio, o que lhes confere 
uma pastosidade e uma elasticidade características.

Roll-on Platinum.
Cera cor de platina, de textura suave, que 
permite uma depilação brilhante e eficaz, 

deixando na pele um tacto sedoso 
incomparável. Rica em componentes 

minerais, que revitalizam e reafirmam a 
pele recém-depilada. Ideal para peles 

apagadas, que necessitam uma  
aportação adicional de 

LUMINOSIDADE.

Roll-on Cera Negra com Sedimentos Marinhos.
Depila com eficácia todo o tipo de velo, mesmo o mais 
espesso e rebelde,  que se resiste habitualmente a 
desaparecer na totalidade. O seu conteúdo em sedimentos 
marinhos proporciona uma melhor dilatação do folículo 
piloso, o que nos permite a eliminação perfeita do velo 
numa única aplicação, sem o romper.

Roll-on Menta Clorofila
com Óleo da Árvore do Chá.

Cera mentolada que incorpora na sua fórmula o Óleo da 
Árvore do Chá (Melaleuca alternifolia) de reconhecidas 

propriedades higienizantes, para prevenir a infecção do  
  folículo piloso depois da depilação.

Roll-on Spa e Milk.
A cera Milk contém proteínas do leite, e está dirigida às peles 
mais sensíveis, mantendo a pele mais saudável. destaca-se 
pela sua cor branca e pelo seu aroma suave. A cera Spa contém 
dois componentes naturais muito importantes: óleos essenciais, 
com propriedades relaxantes e balsâmicas, e extractos de algas 
de acção regenerante. A sua cor azul marinho e o seu aroma de 
grande frescura proporcionam uma depilação mais cómoda.

cosmética
      depilatória

Pré e Pós-depilação.
Á nossa completa gama de produtos para depilação acrescentamos uma variada 
gama de cosmética depilatória, pensada para servir como complemento para qualquer 
método de depilação... Cosmética pré-depilatória e pós-depilatória, óleos reparadores, 
emulsões tonificantes, um inovador produto para evitar a formação de pelos 
enquistados e, finalmente, retardantes de crescimento do velo...
Produtos pensados para facilitar ao máximo o trabalho dos profissionais e para
maior satisfação do cliente. 

Aqua Mousse Predepil 
higienizante 200 ml.
Imprescindível para antes
da depilação. Prepara o velo
para que a depilação seja mais
fácil e eficaz. Elimina os restos de 
gordura, transpiração, maquilhagem, 
etc..., proporcionando uma melhor 
aderência da cera ao velo
e favorecendo assim a sua extracção. 
Grande poder higienizante graças
ao seu conteúdo em Irgasan
e em Óleo da Árvore do Chá.

Aqua Mousse Postdepil 
retardante 200 ml.
Complemento ideal pós-depilação.
Reduz a possível aparição
de irritações da pele, graças
à presença de extractos vegetais 
com propriedades suavizantes
e refrescantes. Contém ainda um 
agente activo retardador do 
crescimento do novo velo,
que o debilita progressivamente, 
aumentando assim o intervalo
entre cada depilação.

Emulsão Ácida 500 ml.
Minimiza as moléstias depois de 
cada depilação, deixando a pele 
tersa e suave. Proporciona 
substâncias emulsionantes e 
higienizantes que protegem
a pele. Um excelente toque final.

Ampolas Retard Depilação Progressiva.
Concentrado que actua selectivamente sobre as células 
matriciais do folículo piloso, retardando o crescimento
do novo velo, o permite aumentar o intervalo entre cada 
depilação. 10 u. x 10 ml.

Underpil, adeus
à formação de pelo sob a pele
Complemento ideal pós-depilação.
Previne a formação de pelos 
enquistados, reduzindo as possíveis 
irritações e proporcionando conforto 
e suavidade à pele. 6 x 125 ml.

Underpil Azulene Oil, óleo 
calmante para a pele com azuleno

Complemento ideal pós-depilação.
Refresca e alivia a pele irritada. 6 x 125 ml.

Óleo Repair 500 ml.
Elimina os possíveis restos de cera 
da pele, deixando-a limpa e 
hidratada. Enriquecido com 
vitaminas A, E, F e óleos especiais 
da Árvore do Chá, Rosmaninho, Rosa 
Mosqueta e Bisabolol.

Roll-on Frasco Cera 85 ml. 
NATURAL E AZUL

Roll-on ChocoGold.
As propiedades benéficas
do chocolate são conhecidas
à muitos anos, a sua acção 
tonificante e hidratante,        
vê-se aqui reforçada pelas 
propiedades minerais do ouro, 
proporcionando um
arranque perfeito do pêlo
e respeitando ao máximo a pele.

Roll-on Canela
Proporciona uma magnifica experiência sensorial 
graças ao toque cremoso com a intensa fragância
a madeira que contrasta com a doçura da canela.

Roll-on Gin Tonic
Para uma depilaçao com forte caracter floral, 
citrico e refrescante, deixa a pele lisa e com 
aspecto radiante.



cera
    tradicional

complementos
       depilação

Qualidade e rendimento.
Ceras lipossolúveis sólidas à temperatura ambiente, mas com um ponto de fusão  muito baixo, 
que permite um maior número de reciclagens sem perder as suas excelentes propriedades 
depilatórias. Formuladas principalmente à base de colofónia (derivado da resina de pinheiro) e 
cera de abelhas, o seu elevado conteúdo deste último ingrediente confere-lhe uma grande 
elasticidade, que permite trabalhar com finas camadas sem risco de que se rompam, 
proporcionando ao mesmo tempo um arranque mais suave, reduzindo a sensação de dor 
resultante da extracção do velo.

O toque de qualidade.
Uma completa gama de artigos.
Indispensáveis para complementar profissionalmente as melhores
técnicas de depilação. 

Cera Violeta com Óleo de Lavanda.
Cera com um grande conteúdo de cera de abelhas 
natural e óleo de Lavanda, com propriedades muito 
apreciadas em aromaterapia.
Permite trabalhar com camadas finas, proporcionando 
um arranque mais suave e menos doloroso.

Cera com Caroteno e Óleo de Cenoura.
Cera que contém uma dupla molécula de vitamina A, 
que lhe confere um elevado poder regenerante e 
reparador. Contém ainda vitamina E de acção 
antioxidante e protectora, muito importante para 
minimizar os efeitos nocivos da radiação solar, 
especialmente nas peles recém-depiladas. Cera 
adequada para aplicação em todo o tipo de peles, em 
especial nas peles mais sensíveis, em qualquer época 
do ano, mas indispensável durante o Verão. De color 
alaranjada e com um agradável aroma a cenoura. Não 
contém dióxido de titânio.

Cera Negra com Sedimentos Marinhos.
Cera de última geração, suave, flexível e com um grande 
poder de retracção, que aprisiona o velo pela base sem 
aderir à pele. O seu conteúdo em sedimentos marinhos, 
ricos em catiões e oligoelementos proporciona uma 
melhor dilatação do folículo piloso, o que permite um 
arranque particularmente eficaz do velo numa só 
aplicação sem o romper. O resultado final é uma 
depilação perfeita com o máximo conforto.

Cera Menta Maximum com Óleo de Menta.
Cera de acção refrescante e relaxante, que confere à 
depilação uma agradável sensação de frescura e de 
bem-estar. O seu elevado conteúdo em cera de abelhas 
natural proporciona-lhe uma extraordinária eficácia 
depilatória graças às suas propriedades elásticas e ao 
seu baixo ponto de fusão. De cor verde com um agradável 
aroma a menta. Não contém dióxido de titânio.

Cera Milk com Proteínas de Leite.
Cera pastosa, com proteínas de leite como principal 
componente. Recomendada para as peles sensíveis que 
requerem uma protecção e uma hidratação especial na 
sua depilação. As suas propriedades repitalizantes e 
protectoras da pele, bem como a sua cor branca total e 
o seu suave aroma fazem com que a depilação se 
converta numa agradável maneira de manter uma pele 
saudável.

Cera Canela.
Proporciona uma magnifica experiência sensorial graças 
ao toque cremoso com a intensa fragância a madeira 
que contrasta com a doçura da canela.

Cera ChocoGold.
As propiedades benéficas do chocolate são conhecidas 
à muitos anos, a sua acção tonificante e hidratante,        
vê-se aqui reforçada pelas propiedades minerais do 
ouro, proporcionando um arranque perfeito do pêlo e 
respeitando ao máximo a pele.

Parafina tratamento.
100% NATURAL.
Baixo ponto de fusão. 
Altamente hidratante.
Pura e sem perfume.
· Embalagem de 450 gr.

Fundidor de parafina.
Para mãos e pés.

Capacidade: 5 Kg.

Aquecedor de cera.
Especialmente concebido para trabalhar com 
ceras roll-on.
· Aparelho aquecedor aplicador Depil-Ok.
· Base dupla de conexão.

Cera temperada em lata.
Ceras lipossolúveis, semi-sólidas à temperatura 
ambiente, mas que se dissolvem facilmente no 
aparelho fundidor. A sua composição à base de 
derivados da Colofónia confere-lhes uma textura
de aderência ao velo, mas que não seca.
Ideal para peles sensíveis ao calor graças à sua
baixa temperatura.
· Disponível em várias referências
· Embalagem de 800 e 500 ml.

Fundidor de cera tradicional.
2 cavidades independentes de 500 g cada uma.
Apto para aquecer latas.

DEPIL-OK, S.L.  Polígono Riu Clar, C/ Carbó, 6 (esquina C/ Plom, 32) · 43006 TARRAGONA · ESPANHA
Telefono: +34 977 529 411 · Fax: +34 977 529 420 · P.O. BOX: 506 - 43080 TARRAGONA

www.depil-ok.es · email: depil-ok@depil-ok.com

A MELHOR QUALIDADE PARA OS MELHORES PROFISSIONAIS 

Complementam a gama as seguintes ceras:
NATURAL, AZUL, MARFIM, VEGETAL, ROSA.
Ceras com diferentes qualidades e texturas, que se adaptam  perfeitamente à forma de trabalhar da esteticista e às diferentes 
épocas do ano, segundo esteja frio ou calor.
Nota: As ceras Rosa e Marfim contêm Dióxido de Titânio, que lhes proporciona uma pastosidade e uma elasticidade características.

Faixas de depilação.
A sua composição especial permite utilizá-las 
várias vezes sem que se rompam ou que a cera 
as atravesse. Indispensáveis para a depilação 
com ceras mornas.
· Faixas tecido extra Depil-Ok 100 unidades.

Cera em lata extrafina.
Cera descartável de baixa temperatura y de aplicação 
en capas finas, sem bandas.
Ideal para o depilação de las zonas íntimas, onde el 
cabelho é mais rebelde e a pele mais sensible.
Rosa com um aroma cítrico.
· Lata de 800 g.


