
Segueix Atles Esports! 

    ZONA 1 - 15 €

    ZONA 2 - 25 €

    ZONA 3 - 50 €

FOTODEPILACIÓ

    ZONA 4 - 75 €

Cara completa, mitges cames, dorsals, 
glutis, pectoral, abdomen, engonals 
brasileres o braços complets. 

Cames completes, esquena 
completa (lumbars incloses) o 
pectoral i abdomen complet.

Aixelles, engonals, espatlles, mitjos 
braços o lumbars.

 5 sessions ............. 10% dte.
 8 sessions ............. 13% dte.
10 sessions ........... 15% dte. 

Clatell, coll, llavi, barbeta, mentó, mans, peus, 
línia alba, arèoles, orelles, patilles o galtes.

No aplicable amb la compra d’abonaments. 

!

de llum polsada intensa IPL

 PACKS

ZONA 1+1 ............... 24 €
ZONA 2+1 .............. 32 €
ZONA 2+2 .............. 40 €
ZONA 2+3 .............. 60 €
ZONA 2+4 .............. 80 €

 ABONAMENTS

ZONA 3+1 .............. 52 €
ZONA 3+3 .............. 80 € 
ZONA 3+4 .............. 100 €
ZONA 4+1 ............... 72 €
ZONA 4+4 ............... 120 €

Efecte potenciador del col·lagen, 
redueix les taques, elimina la vellositat.

REJOVENIMENT 
FACIAL 35 €
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FOTODEPILACIÓ

ABANS DE CADA SESSIÓ...

de llum polsada intensa IPL

- El pèl ha de tenir una longitud d’1 a 2 mm quan acudeixis 
al tractament. Evita la depilació 4 setmanes abans de 
la sessió, no has d’utilitzar màquina elèctrica, cera o la 
decoloració.

- Immediatament després de la sessió, la pell està 
particularment sensible als rajos ultraviolats, per això haurà 
d’evitar-se la llum del sol durant 4 o 5 dies.

- Evita el bronzejat un mes abans i durant tot el tractament 
per evitar la incomiditat pròpia de l’excessiva absorció de 
llum en epidermis.

- El mateix dia de la sessió no utilitzis desodorant, productes 
perfumats o tractaments d’aromateràpia a l’àrea. 

DESPRÉS DE CADA SESSIÓ...

- Mantingues l’àrea lliure de desodorant, maquillatges, olis 
essencials o productes perfumats durant 24 - 48 hores.

- Aplica crema calmant d’àloe vera o arbre de te, les 48 
hores posteriors a la sessió.

- Evita el sol, bronzejat artificial o productes bronzejadors 
durant 2 setmanes. Aplica protector solar de factor 30.
 
- Evita banys molt calents, dutxes o tractaments de calor 
durant 48 hores.

Per a més informació contacta amb la teva esteticista. 
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