
EM QUANTO TEMPO
CONSIGO RECUPERAR
MEU INVESTIMENTO NO
ALTA FREQUÊNCIA?



 A alta frequência é 
uma técnica muito uti-
lizada, principalmente 
por ser altamente 
versátil. Por isso, é vista 
como um coringa e 
uma ótima opção 
tantotanto para quem 
deseja investir nos 
seus primeiros equipa-
mentos, quanto para 
quem já possui uma 
clínica e quer investir 
em uma técnica sur
preendente.



 A utilização da alta frequência, 
é fundamental por exemplo, para 
finalização na limpeza de pele, 
além de outros tratamentos, 
como ativação do couro cabelu-
do, cauterização de regiões es-
pecíficas, depilação e outros.



  Quando falamos mais especifi-
camente sobre a limpeza de 
pele, identificamos um procedi-
mento considerado como um dos 
mais queridos nas clínicas es-
téticas e que pode ser uma porta 
de entrada para que os clientes 
conheçam e queiram fazer 
outros procedimentos. 

Portanto, o investimento em apa-
relhos de qualidade para mel-
horar os resultados da limpeza 
de pele agrega muito valor para 
seu atendimento.



ENTÃO,
COMO SABER SE VALE
A PENA O INVESTIMENTO
EM UM APARELHO DE
ALTA FREQUÊNCIA? 
 Investir em aparelhos de quali-
dade que irão melhorar o re-
sultado da limpeza de pele, de 
outros procedimentos e também 
otimizar seu atendimento, sem 
dúvidas é um ótimo negócio!



 Para tratamentos faciais, você 
poderá usar a alta frequência 
para estimular a circulação de 
peles secas e maduras,  através 
da melhora da irrigação san-
guínea do local, gerando hi-
dratação e rejuvenescimento.

 Em peles acneicas, você poderá 
utilizar a alta frequência com a 
ação bactericida e fungicida 
melhorando a inflamação da 
pele. 

  Como finalização de uma 
limpeza, a alta frequência pode 
ser utilizada para cauterizar 
pontos de extração de pústulas, 
comedões e miliuns.



 Agora que você já viu como a 
alta frequência é versátil com 
um tipo de tratamento, imagine o 
quanto ela poderá agregar ao 
seu trabalho, já que é possível 
utilizá-la em muitos outros pro-
cedimentos...



EM QUANTO TEMPO SERÁ
QUE É POSSÍVEL RECUPERAR
O VALOR INVESTIDO?

 Para mostrar a realidade em 
valores, decidimos usar a 
limpeza de pele como a base 
para calcular o custo X benefício 
da alta frequência. 

EmEm uma  limpeza de pele sem 
aparelhos, você poderá cobrar 
de R$50,00 a R$60,00 reais cada 
sessão, já uma limpeza de pele 
com aparelhos, o valor cobrado 
poderá ser entre R$100 e 
R$120,00.



PARA TE MOSTRAR COMO ESSA 
CONTA É FEITA VAMOS USAR 
COMO BASE UMA SESSÃO DE 
R$100,00:

 Ou seja, ao investir no equipa-
mento de alta frequência, além de 
elevar a qualidade do seu atendi-
mento, é possível recuperar seu 
investimento em um aparelho de 
R$480,00 em menos de 30 dias de 
uso do equipamento, com uma 
média de 12 sessões de limpeza de 
pele.
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