
TERMO DE 
CONSENTIMENTO 

 NÃO+PELO
DEPILAÇÃO

end          doravante simplesmente denominada "NÃO+PELO";  

Contratada:      pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o Nº: Bairro:                       CEP:
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(1) A Depilação é realizada com energia luminosa, que absorvida pela melanina do pelo transforma-se em calor que irá causar a 
coagulação e destruição da célula germinativa do folículo piloso condutor da energia;

(2)  O tratamento de Depilação demanda uma série continuada e sucessiva de sessões, cujo número é variável para cada 

cliente, pois depende de fatores hereditários, hormonais, idade, sexo, cor da pele, características do pelo (cor, espessura, 

profundidade, densidade folicular) e da área a ser submetida ao tratamento. Tratamento não  eficaz em pelos brancos ou 

amelânicos;

(3) O(a) Cliente está ciente que o resultado do tratamento depende de fatores que não podem ser calculados ou previstos de forma 
objetiva. Devem ser considerados como resultado do tratamento: a desaceleração do crescimento dos pelos, a redução e/ou 
eliminação gradual e duradoura dos pelos;

(4) Considerando o disposto nos itens anteriores, a FORNECEDORA não determina antecipadamente o número de sessões 
necessárias para a redução e/ou eliminação de pelos na(s) área(s) submetida(s) ao tratamento de depilação;

(5) Para atingir o máximo de eficácia do Tratamento, é indispensável a regularidade das sessões com periodicidade mensal 30 
(trinta) dias para Tratamento Facial e 45 (quarenta e cinco) dias para Tratamento Corporal com Sun&Safe. Em alguns casos, 

para otimizar os resultados do tratamento, a profissional encarregada do tratamento poderá sugerir o adiamento ou a 

antecipação da próxima sessão;

(6)  Após atingido os objetivos do CLIENTE de acordo com as possibilidades do Tratamento, é fundamental a realização de sessões 

de manutenção quando do surgimento de novos pelos. O número de sessões de manutenção também é variável entre cada cliente e 

não pode ser determinado antecipadamente;

(7) A depilação na face e pescoço, pelas suas características especiais, demanda, em relação a outras áreas do corpo, um 
número maior de sessões e uma frequência superior de sessões de manutenção. O mesmo ocorre em outras áreas que sofram 
patologias ou alterações hormonais;

(8)  Como consequências do tratamento podem ocorrer efeitos secundários, riscos e complicações tais como: foliculite, alergias, 

dor, ardor, irritação da pele, sensação de secura, queimadura, inflamação no local, hipo ou hiperpigmentação e formação de 

crostas. Em alguns casos é possível até haver um aumento dos pelos na área tratada devido à ativação de células germinativas 

inativas, como uma defesa natural do organismo. Neste caso orientamos a continuidade no tratamento de depilação para 

retardar o crescimento destes novos pelos;

(9) O Tratamento não é eficaz em caso de hirsutismo idiopático, pelo amelânico ou branco; sendo que nessas hipóteses a 
FORNECEDORA ficará absolutamente isenta de qualquer responsabilidade quanto às consequências advindas de tal 
descumprimento.

(1)  Não realizar SUN&SAFE com menos de 48hrs de exposição ao sol e nem se expor ao sol antes de 48 horas após a sessão;

(2) Proteger os olhos durante a sessão de Tratamento, com os óculos de proteção fornecidos pela FORNECEDORA, até que seja 
autorizado (a) retirá-los ao final da sessão.
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Versão 1.0

CLIENTE Confirmo as informações acima descritas. RESPONSÁVEL (MENOR DE IDADE)

ASSINATURAS:

Nome: Data de Nasc: __ / __ /______ Sexo: (F)  (M)

End: Bairro: CEP:

Tel. Fixo: Cel: Cidade: UF:

Instagram: CPF: E-mail:

Profissão: Como conheceu a Nâo+Pelo?


