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Que cera escolher ?
As recomendações Perron Rigot

TIPO DE PELOS                                                                                                                 pouco adaptado             ideal

Produto Pelos finos e 
curtos

Pelos duros e 
curtos

Pelos finos e 
longos

Pelos duros e 
longos

Forte pilosidade Penugem facial Anti pelos 
encravados

1ª Epilação

Cirépil Sem Bandas 

EUROBLONDE        

EUROSE        

ESCENTIAL        

CRISTALLINE        

PURE        

Cirépil Com Bandas

OCÉAN        

MONOI        

Roll On

CRISTAL ICE       

JASMIN       

Recicláveis

ROSE        



TIPO DE PELES TIPO DE CLIMA TÉCNICA

PRODUTO PELES NORMAIS PELES SECAS PELES REATIVAS ZONAS ULTRA SENSÍVEIS TEMPERADO QUENTE FACILIDADE DE TRABALHO

Cirépil Sem Bandas 

EUROBLONDE       

EUROSE       

ESCENTIAL       

CRISTALLINE       

PURE       

Cirépil Com Bandas

OCÉAN       

MONOI       

Roll On

CRISTAL ICE       

JASMIN       

Recicláveis

ROSE       



AS GENERALISTAS A PERFUMADA

EUROBLONDE
Saqueta 800gr • Cor mel GOLD com purpurinas

• Textura melosa e ultra fluida
• Grande elasticidade, maior conforto de 

utilização
• Aplicação em camadas ultra finas sem partir
• Embalagem Doypack
Para todas as zonas, todo o tipo de pelos 
especificamente duros e curtos

ESCENTIAL ROSE
Saqueta 800g • Cor bege clarinho

• Textura ultra cremosa e untuosa
• Perfume de rosa delicada
• Facilidade de aplicação em camada 

muito fina
• Grande elasticidade
Para todas as zonas, todo o tipo de 
pelos incluindo os curtos e cortados

• Cor rosa bombom
• Textura cremosa & untuosa
• Fácil de trabalhar com camada fina e regular
• Epilação rápida e eficaz
Para todas as zonas, todo o tipo de pelos especificamente duros e dificeis

EUROSE
Saqueta 800g



AS HIPOALERGÉNICAS

CRISTALLINE
Saqueta 800g • Cor laranja acidulado 

• Textura ultra fluida
• Ultra flexível portanto fácil de trabalhar
• Epilação suavidade: sem colofano, menor 

desconforto de pele
• Hipoalergénica
• Ideal para as peles e zonas sensíveis
• Embalagem Doypack
Para todas as peles, todo o tipo de pelo

PURE
Saqueta 800g • Cor branca nacarada

• Textura inédita aveludada
• Hipoalergénica, sem colofano, sem 

alergizante
• Ultra flexível portanto fácil de 

trabalhar em camada fina
• Extração excecional
Para todas as peles especialmente as 
peles sensíveis e reativas, todo o tipo 
de pelos

CACHEMIRE
Saqueta 800g

• Cor lilás
• Hipoalergénica
• Nova fórmula
• Inovação patenteada
• Maior suavidade e eficácia
• Embalagem Doypack
Para todas as peles especialmente as sensíveis e primeiras epilações.



A PERFUMADA A HIPOALERGÉNICA

MONOI
Lata 800gr • Cor alaranja

• Textura fluida
• Extração suave e eficaz
• Perfume exótico e sensual 
Para todo o tipo de pelo

CRISTAL ICE
Lata 800g • Cor azul translúcido

• Textura ultra fluida
• Extração suave e eficaz
• Aplicação em camada extra fina
• Sem colofano e sem perfume, sem 

alergizante
Para todos os tipos de peles 
especialmente as mais sensíveis, todo 
o tipo de pelos



A PERFUMADA A HIPOALERGÉNICA

JASMIN

• Cor verde
• Textura fluida
• Perfume flor de jasmin

CRISTAL ICE

• Cor azul glaciar
• Textura ultra fluida
• Sem colofano, sem perfume
• Hipoalergénica



A REFERÊNCIA DAS RECICLÁVEIS

CIRÉPIL ROSE
Caixa 900g – 6 tabletes de 150g

• Cor rosa
• Textura cremosa
• Baixa temperatura, flexível sem 

partir
• Composta de 99,98% de produtos 

naturais
Incontornável pelo seu conforto de 
utilização e a sua eficácia
Para todo o tipo de peles, todo o tipo de 
pelos



PROTOCOLO DE CUIDADOS EPILATÓRIOS

1
PREAMBULO AO CUIDADO EPILATÓRIO

Questionar o cliente sobre os hábitos epilatórios. Observar a sua pilosidade e o sentido dos pelos. Olhar, Escutar, Reconfortar! Seja  atenta, tem os 
meios para responder aos seus problemas e as suas necessidades. Como para um ritual, preenche uma ficha cliente com o perfil para a epilação.

2
O CUIDADO EPILATÓRIO

Utilizar luvas, propor uma tanga descartável. 
Antes de iniciar uma epilação, assepsiar e desengordurar as zonas a epilar com a LOTION BLEUE CIRÉPIL.
Aplicar uma gotas de HUILE DE JASMIN na mão e espalhar, com movimentos leves e rápidos, nas zonas a epilar.
Proceder à epilação com a cera mais adequada em relação ao diagnóstico de pele e de pelo realizado anteriormente com a anamnese.
A norma AFNOR recomenda mudar de espátula a cada aplicação.
Explique ao cliente o que está a fazer, o seu profissionalismo vai reconfortá-lo.

3
FINALIZAÇÃO DO CUIDADO EPILATÓRIO

Escolher na gama de cuidados pré e pós epilação, o produto mais adequado para o cliente.
Alguma vez ele imaginou que podia travar o crescimento do pelo?
Algum dia ele pensou que podia ter o produto indicado para erradicar os pelo encravados?
Adotando os produtos em cabine e a venda, não só satisfará o cliente como realizará vendas adicionais indispensáveis a vossa atividade.
A satisfação  e a fidelização do cliente passa pelo aconselhamento e a resolução das respetivas necessidades.

DICA:
Preencher um receituário como para os outros rituais, desta forma saberá o que foi aconselhado e o que o cliente necessita.



LOTION BLEUE
Frasco de 250 ml. 
Frasco de 1 l.

• À base de água floral de Aciano biológico com 
propriedades protetoras da pele.

• Enriquecido em «sangue do dragão» conhecido pelas 
suas propriedades protetoras e revitalizantes

• Refrescante graças ao mentol
• Utiliza-se em pré e pós epilação
• Fraco grau de álcool, perfume sem alergénio
• Ideal em todas as zonas, todo o tipo de pele incluindo 

as sensíveis

HUILE JASMIN
Frasco de 250 ml.
Frasco de 1l.

• Ação tonificante e suavizante
• Utiliza-se em pré epilação para dar mais flexibilidade 

à pele
• Utiliza-se em pós epilação para suavizar a pele
• Óleo ideal para uma massagem



LATA VAZIA
Saqueta 800gr • Para aquecer as ceras Perron Rigot

• Lata de alumínio 800g

BANDAS CELULOSE
Caixa, 250 bandas 70 x 200mm • Fabricado em matéria natural

• Mais rapidamente biodegradáveis
• Top qualidade
• Ultra absorvente, permite mais 

passagens com uma só banda
• Económicas
• Caixa distribuidora muito prática e 

higiénica

COLLERETTES
Saco, 50 unidades • Protegem os aquecedores evitando a cera 

que  escorra entre a lata e o equipamento
• Permite assim conservar, com pouco esforço, 

o material impecável para cada nova epilação



ESPÁTULAS MADEIRA DESCARTÁVEIS ESPÁTULAS INOX

Adaptadas à utilização de ceras descartáveis sem bandas. 
Podemos também utilizá-las com as ceras tradicionais ou com 
as ceras com bandas.
• Espátulas de madeiras descartáveis Rosto 11,5 cm

Saco de 50
• Espátulas descartáveis 15 cm

Saco de 100
• Espátulas descartáveis 18 cm

Saco de 100

Espátula ideal  para as ceras com bandas. Garante uma 
utilização muito económica da cera porque permite aplicar 
somente a quantidade mínima.
Recomendado para as zonas de maior extensão,  como as 
pernas. Cuidado todavia para NUNCA deixar a espátula dentro 
da cera porque torna-se muito quente.



AQUECEDOR DE CERA HAPPY WAXING latas 800gr AQUECEDOR DE CERA DIGITAL PERRON RIGOT

• Adaptado a latas de 800g pronta a ser utilizada
• Adaptado para cera com ou sem bandas
• Aquecer sempre a cera numa lata
• Potência 200W
• Dimensão D18,5 x 22 cm
• Normas CE

• Funcionalidades e design único
• Modo aquecimento rápido
• Regulação automática da temperatura consoante o nível de 

cera
• Display digital
• Punho prático e discreto
• Adaptado as latas de 800g
• Interruptor ON / OFF
• Potência 275 / 300W
• Dimensão D 150 x A 175 mm
• Normas CE



AQUECEDOR DE CERA ROLL ON TRIO AQUECEDOR DE CERA ROLL ON MONO

• 3 módulos no mesmo equipamento
• Adaptado aos Roll On de 100g
• Nível de cera visível
• Com interruptor
• Potência 90W
• Dimensão L 265 x L 130 x A 175 mm
• Normas CE

• Adaptado aos Roll On de 100 g
• Nível de cera visível
• Com termostato
• Potência 40 / 45 W
• Normas CE



FORMAÇÃO EM TÉCNICAS DE EPILAÇÃO

Técnicas de Epilação com Cera 24h Esta formação tem como objetivo preparar o formando a nível teórico e 
prático para o desenvolvimento das técnicas básicas de epilação com 
aplicação personalizada

Técnica & Métodos para 
aplicação de diversos tipos de 

cera

3,5h Revisão da anatomia, dos diferentes tipos de cera, das contra indicações. 
Demonstração e prática com diferentes tipos de ceras

Aperfeiçoamento das Técnicas 
de epilação

3,5h Cuidados de higienização e as diferentes técnicas de aplicação de vários tipos 
de ceras em diferentes zonas do corpo.

Práticas de Epilação localizada 7h Revisão e Aperfeiçoamento das Técnicas de Epilação em virilhas. Epilação 
Integral (feminina e/ou masculina). Cuidados específicos para este tipo de 
epilação. 
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