* Врастналите под кожата косми
могат да причинят неудобство,
инфекции и отпадналост, а при
бръснене се образуват белези и
рани. Врастналите косми водят до
възпаления и пъпки, а лазерната
епилация ще Ви спаси от
врастналите косми за дълго
време.
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* Лазерната епилация ще
подобри Вашето самочувствие.
Вашата кожа ще стане по-гладка
и по-здрава. Неприятното
преживяване от врастнали косми
между кола маска процедурите
или борбата с електрическия
епилатор ще останат далечен
спомен.

* Дългосрочно, лазерната
епилация е по-евтина от
епилирането с кола маска ,
електролизата или други методи
за обезкосмяване, така че Вие ще
постигнете по-добри резултати на
по-ниска цена.
* Лазерната епилация е
перманентна. Няма да се налага
да повтаряте често познатите Ви
други неприятни и неефективни
процедури за епилация. Дотук с
мъченията със скъпи процедури с
кола маска или електролиза.
* Може да продължите своите
ежедневни дела непосредствено
след процедурите, без странични
ефекти.
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Лазерна Епилация

ПРЕДИМСТВА

Премахнете нежеланото
окосмяване безопасно и
трайно с лазерна епилация

Болезнена ли е лазерната епилация
и колко продължава процедурата?
Лазерната епилация не е болезнена,
усеща се лек дискомфорт при изгарянето
на косъма.

От колко лазерни процедури се
нуждая?

Броят на процедурите е различен за всеки
пациент. Броят на процедурите зависи от
типа кожа, цвета, обема и структурата на
косъма, третираната област, възрастта,
хормоналния фон и други. По принцип, за
зоните на тялото броят на процедурите е
между 4 и 6, а за лицето – между 6 и 12.
След една процедура се наблюдава
намаляване на космите между 20 и 50 %, а
след 3-5 процедури – между 80% и 100% .
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Преди

След

Кой извършва процедурите?

Медицинско лице (Лекар) и Медицински
козметик извършва процедурите.

Какво е нужно да знаем за
естествения растеж на косъма?

Какво е лазерна епилация?
При лазерната епилация излъчената
светлина се поглъща от пигмента в
космените фоликули и се
трансформира в топлинна енергия,
която води до тяхното загиване.
По този начин светлината въздейства
избирателно върху космените
структури без поражения върху
обкръжаващата кожа.
След завършване на основния курс
от процедури намаляването на
окосмяването достига от 80% до 95% .

Космите имат три фази на растеж: анаген,
катаген и теоген. За да се разруши
косъмът, фоликулът трябва да бъде в
анаген, а косъмът трябва да съдържа
меланин. Косъмът расте с един
милиметър за денонощие, така че за 3-4
денонощия дължината му ще нарасне с
3-4 милиметра.

Как да се подготвя за лазерната
епилация?

Косъмът трябва да има дължина 1 мм,
минимум 3 седмици преди лазерната
епилация не трябва да правите кола маска
или епилация с епилатор, да изрусявате
косъма, да ходите на солариум и да
ползвате кремове за тен или плаж (освен
ако областта е предпазена с кремове
против слънце с висок защитен фактор и
се пази от пряка слънчева светлина).

Консултация с Лекар
и демо-процедура са
БЕЗПЛАТНИ

