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Laser LightSheer Desire

 

 
Laser diodowy LightSheer Desire usuwa niechciane włosy na stałe, bezboleśnie, 
bezinwazyjnie, nie uszkadza skóry wokół, posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości 
wydawany przez U.S.FDA (Food & Drug Administration) respektowany na całym świecie. 
Praca laserem LightSheer daje gwarancję skuteczności oraz oczekiwany efekt w niewielkiej 
liczbie zabiegów. Jest niezastąpiony dla osób, którym zależy na zadbanym wyglądzie, a 
jednocześnie komforcie w postaci starannej i całkowicie bezpiecznej metodzie epilacji. 
 
Zasada działania lasera diodowego LIGHT SHEER DESIRE polega na selektywnej 
fototermolizie. Wiązka światła laserowego wnika do 2 mm w głąb skóry i jest pochłaniana 
przez barwnik włosa czyli melaninę. W dalszym ciągu energia zamieniana jest na ciepło, 
które jest dostarczane do macierzy włosa, tam też następuje zatrzymanie absorpcji ciepła i 
destrukcja, czyli całkowite zniszczenie macierzy.  
 
Energia wytwarzana przez laser jest absolutnie bezpieczna dla człowieka. Długość fali 
emitowanej przez diodę wynosi 800 nm. Światło lasera działa powierzchniowo, nie 
wpływając tym samym na funkcje organizmu. 
 
W celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa końcówka ET o wielkości pola 
zabiegowego 9 na 9 mm została zaopatrzona w niepowtarzalny, opatentowany system 
chłodzenia ChillTip™ (temperatura szafirowej końcówki cały czas utrzymywana jest na 
poziomie 4ºC), który natychmiastowo zwiększa relaksację termiczną powierzchni poddanej 
zabiegowi, chroni skórę i sprawia że zabieg jest praktycznie bezbolesny. Dzięki czemu ryzyko 
powikłań przy wysokich energiach zostało zniwelowane do poziomu 0,01% 
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Druga, innowacyjna końcówka zabiegowa HS o wymiarach 22 na 35 mm dzięki specjalnie 
opatentowanemu systemowi podciśnienia VACUUM pozwala na 10-krotnie szybszą 
epilację dużych powierzchni zabiegowych, oraz wyeliminowanie dyskomfortu pacjenta. 
Zasysanie skóry poddanej zabiegowej do wnętrza głowicy zwiększa absorpcję energii dzięki 
czemu uzyskujemy skuteczną epilację przy niższych parametrach zabiegowych, dzięki czemu 
zabieg laserem Light Sheer Desire jest bezbolesny! 
 

 
 
MECHANIZM DZIAŁANIA LASERA 
 
Energia wyzwalana przez diody lasera jest zamieniana w ciepło i takie też jest dostarczane do 
macierzy włosa. Aby usunąć włosy, czyli zniszczyć macierz włosa muszą być spełnione 
podstawowe warunki tj. włos powinien być ciemny a skóra możliwie jak najjaśniejsza. Im 
bardziej warunki odbiegają od „ideału” tym trzeba liczyć się z gorszymi efektami 
zabiegowymi i większą liczbą zabiegów. Włosów siwych, blond i rudych ze względu na brak 
melaniny nie można usunąć.  
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Ilość zabiegów jest ściśle uwarunkowana cyklami wzrostowymi włosa, jak wiemy nie 
wszystkie włosy rosną równocześnie, tylko część z nich znajduje się w aktywnej fazie wzrostu 
(anagenie) i właśnie one pochłaniają energię lasera, pozostałe włosy są w fazie "uśpienia" 
(katagenie, oraz telogenie), która ma różne okresy trwania od 5-8 tygodni (w przypadku 
epilacji wąsika, bródki, pach, brzucha, bikini, pośladków) do 10-12 tygodni (w przypadku 
epilacji nóg, torsu, pleców). Po tym okresie zaczyna się aktywny etap wzrostu nowego włosa, 
dlatego też zabiegi muszą być powtarzane w cyklach, czterech do ośmiu razy, aby usunąć 
prawie wszystkie włosy 98%. 
 
W większości przypadków po pięciu zabiegach następuje bardzo znacząca redukcja 
owłosienia. Przy pierwszym zabiegu zostaje usunięte ok. 20-30% włosów, po czterech 
zabiegach ok. 80%. Pozostały procent to włosy jaśniejsze, delikatniejsze, nie stwarzające 
problemów. 
 
Przykładowy czas zabiegowy laserem Light Sheer Desire: 
– pachy: 3-5 minut 
– bikini intymne: 10-15 minut 
– bikini francuskie: 5-10 minut 
– ramiona: 10-15 minut 
– plecy: 20-30 minut 
– klatka piersiowa: 15-20 minut 
– łydki: 15-20 minut 
– uda: 20-30 minut 
– całe nogi: 40 minut 
– wąsik: 10 minut 
– bródka: 3-5 minut 
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PRZED ZABIEGIEM 

 Pierwszy zabieg poprzedzony jest profesjonalnym wywiadem medycznym i próbą 
laserową. 

 Jeśli skóra jest sucha należy tydzień wcześniej 2 razy dziennie stosować emolienty 
(kremy odżywczo- regenerujące) w miejscach które chcemy poddać zabiegowi 
epilacji, oraz pić dużo wody 

 Przed zabiegiem skóra powinna być możliwie jak najdokładniej ogolona, umyta i 
niczym nieposmarowana! (zwłaszcza balsamami z drobinkami odbijającymi światło, 
oraz kremami z filtrami UV) 

 Po opalaniu zabieg można przeprowadzić dopiero po ustąpieniu świeżej opalenizny 
min. 2 tyg. przerwy, w przypadku osób o ciemniejszej karnacji przerwa od opalania 
powinna wynosić minimum 1 miesiąc 

 Nie należy stosować samoopalaczy na 2 tyg. przed zabiegiem 
 Nie należy wyrywać włosów pęsetą, lub woskiem minimum 4 tygodnie przed 

zabiegiem. 
 Nie wolno stosować kremów depilujących 1 tydzień przed zabiegiem. 
 Nie wolno stosować również: leków uczulających na słońce (np. antybiotyki - zabieg 

może być przeprowadzony najwcześniej po tygodniu od zakończenia leczenia, jak 
również antydepresanty), ziół, herbat takich jak: dziurawca, nagietka, skrzypu i 
pokrzywy, oraz kosmetyków i leków złuszczających (min. 1 tydzień przed 
zabiegiem), kremów zawierających retinol, isotretinoinę, kwasy owocowe, wit. C 
itp. min. 1 miesiąc przed zabiegiem. 

 Zabieg laserowy po stosowaniu terapii retinoidami (np. Izotec, Roaccutane) można 
wykonać najwcześniej 6 miesięcy po zakończeniu kuracji. 

 
 
PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU 

 ciąża, 
 cukrzyca, epilepsja (padaczka) 
 bielactwo, łuszczyca, 
 duża skłonność do przebarwień skóry, 
 przyjmowanie leków światłouczulających, retinoidów, 
 przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi (antykoagulantów), 
 picie ziół (dziurawiec, nagietek, skrzyp, pokrzywa- należy zaprzestać spożywania na 2-

3 tyg. przed zabiegiem), 
 stosowanie kremu z retinolem (należy zaprzestać stosowania na 3 tyg. przed 

zabiegiem), 
 świeża opalenizna (również solarium - 5 tyg. oraz samoopalacze - 2 tyg.), 
 depilacja woskiem i pęsetą (należy zaprzestać stosowania na 1 miesiąc przed 

zabiegiem), 
 peeling (należy zaprzestać stosowania na 1 tydzień przed zabiegiem), 
 kolor włosów (włosy siwe, rude, jasny blond nie reagują na światło lasera). 
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PO ZABIEGU 

 Zabiegi należy powtarzać co 5-12 tygodni (zależnie od części ciała oraz cech 
indywidualnych). 

 Znaczące wydłużenie lub skrócenie przerwy między zabiegami może spowodować 
słabszy efekt zabiegu. 

 Nie wolno opalać się i należy bezwzględnie chronić skórę przed słońcem minimum 
przez tydzień po zabiegu. 

 Nie wolno stosować: leków uczulających na słońce, dziurawca, nagietka, kosmetyków 
i leków złuszczających (min. do 2 tygodni po zabiegu). 

 Przez 3 dni po zabiegu zachowywać się jak po opażeniu na słońcu: nie należy kąpać 
się w gorącej wodzie, korzystać z sauny i basenu, nie stosować mydła, spirytusu, 
toników na bazie alkoholu itp., nie podrażniać skóry w okolicy zabiegu, 2 razy 
dziennie stosować krem alantan plus lub bepanthen. 

 

 

Każda skóra w sposób indywidualny reaguje na przeprowadzony zabieg. Może wystąpić 

zaczerwienie lub niewielkie podrażnienie okołomieszkowe, bardzo rzadko mogą wystąpić 

miejscowe przebarwienia lub odbarwienia, które ustępują po kilku dniach. Przy wyjątkowej 

nadwrażliwości zmiany mogą utrzymywać się do kilku tygodni. 

 

Epilacja laserowa – najczęściej zadawane pytania 

►Czy epilacja laserowa jest metodą bezpieczną? 

TAK! Pamiętajmy, że jest to metoda nieinwazyjna. Światło lasera uszkadza mieszki włoskowe, 
ale nie niszczy naskórka. Dlatego stosowanie epilacji laserowej w najdelikatniejszych partiach 
naszego ciała, np. okolice bikini, górna warga, pachy czy sutki nie stanowi żadnego 
zagrożenia. 

►Czy epilacja laserowa jest zabiegiem bolesnym? 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej głowicy wykorzystującej mechanizm zassania tkanki- 
uczucie bólu zostało ograniczone do minimum, podczas oddania strzału lasera odczuwane są 
jedynie delikatne ukłucia. 

►Czy epilacja laserowa jest zawsze zabiegiem skutecznym? 

Nie u wszystkich osób epilacja laserowej jest tak samo skuteczna. Włosy, które są jasne i 
cienkie nie pochłaniają odpowiedniej ilości światła emitowanego przez laser. W związku z 
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tym brak właściwej temperatury sprawia, że skuteczność lasera jest bardzo ograniczona. Z 
zabiegu powinny zrezygnować również osoby o bardzo ciemnej karnacji, ponieważ wysokie 
stężenie melaniny w skórze pełni funkcję ochronną i osłabia działanie lasera. 

►Czy zabieg epilacji laserowej można przeprowadzić w każdej chwili? 

NIE. Odpowiednie przygotowanie skóry jest jednym z czynników gwarantujących 
zadowalający efekt. Przed zabiegiem skóra powinna być ogolona, wypoczęta i nieopalona. W 
dniu zabiegu nie powinno się nakładać żadnych kremów na skórę, co ważne również kremów 
z filtrem UV. Na tydzień przed zabiegiem należy pić dużo wody i stosować emolienty- kremy, 
balsamy natłuszczające skórę. 

Ważne jest również, by depilowane powierzchnie nie były zmienione chorobowo (skaleczone 
lub zaczerwienione). 

►Dlaczego przed epilacją laserową golimy włosy? 

Ponieważ włoski podczas zabiegu ulegają spaleniu. W związku z tym te, które wyrastają 
ponad powierzchnię skóry mogą być przyczyną poparzeń naskórka. Poza tym ogranicza to 
działanie lasera, którego światło (w takim przypadku) rozprasza się na odrośniętym włosie. 

►Czy każdy może poddać się zabiegowi epilacji laserowej? 

NIE. Niestety są choroby, które automatycznie dyskwalifikują pacjenta do zabiegu, np. 
nowotwór, opryszczka (bielactwo, łuszczyca- przeciwwskazania względne). Od epilacji 
laserowej powinny się wstrzymać kobiety w ciąży. Czynnikiem dodatkowym może być 
nadwrażliwość pacjenta na światło lub posiadanie skóry skłonnej do przebarwień. 

►Czy skóra po epilacji laserowej wymaga od nas szczególnej pielęgnacji? 

TAK. Skóra po zabiegu jest bardzo wrażliwa i potrzebuje specjalnego traktowania. 3 dni po 
zabiegu należy stosować kremy typu lantan plus, bepanthen, nie należy również dostarczać 
dodatkowego ciepła do tkanki. 

Wskazane jest aby na cały okres zabiegowy odłożyć wizyty w solarium czy opalanie na 
słońcu- ponieważ im mniej utrwalonego barwnika w skórze tym efekt epilacji będzie lepszy. 

Jak będę wyglądać bezpośrednio po zabiegu? 
 
Bezpośrednio po zabiegu na skórze obecny jest rumień, który najczęściej ustępuje w 2-3 
godziny po zabiegu. Dodatkowo w miejscach ujść włosów do skóry pojawia się drobny 
obrzęk okołomieszkowy. Jest to pożądana reakcja skóry, świadcząca o prawidłowym 
wykonaniu zabiegu. Zabiegi epilacji laserowej nie wyłączają z życia codziennego. Zaraz po 
zabiegu można powrócić do pracy, szkoły, itd. 
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Czy można wykonać makijaż? 
 
Bezpośrednio po zabiegu lepiej zrezygnować z wykonywania makijażu, aby nie podrażniać 
naskórka. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby umalować się następnego dnia, kiedy 
zejdzie zaczerwienienie. 
 
Co dzieje się z włosami po zabiegu? 
 
Uszkodzone w czasie zabiegu włosy nadal pozostają w skórze i przesuwają się w kierunku jej 
powierzchni, co może dawać wrażenie, że włosy wciąż rosną. W tym okresie, jeśli martwe 
włosy są szczególnie uciążliwe (są szorstkie i sztywne), można je ogolić. Niemniej wypadają 
one ze skóry po ok. 10 dniach. Skóra robi się gładka i taka pozostaje do momentu aż kolejne 
włosy przejdą z fazy spoczynku w fazę wzrostu. Ponieważ fazy spoczynku są różne dla 
włosów zlokalizowanych w różnych okolicach ciała, różne są też odstępy między zabiegami. 
W przypadku twarzy, pach, brzucha, okolic bikini odrost pojawia się średnio po upływie 5-8 
tygodni od poprzedniego zabiegu, w obrębie tułowia po ok. 6-8 tygodniach, na kończynach 
nawet do 10-12 tygodni. 
 
Jak długo trwa zabieg? 
 
Czas trwania zabiegu zależy od wielkości epilowanej powierzchni oraz stopnia owłosienia 
pacjenta. Dzięki dużej końcówce zabiegowej HS czas wykonywania zabiegu został skrócony 
nawet o 70%. Epilacja nóg trwa ok 40 min (wcześniej ok 5godzin), pach 5-10 min, bikini ok 
10-15 min. 
 
Ile zabiegów powinno się wykonać, aby pozbyć się owłosienia na zawsze? 
 
Aby pozbyć się niechcianego owłosienia należy wykonać minimum 4 zabiegi, co ważne w 
prawidłowych odstępach czasowych. Ostateczna liczba zabiegów jest zależna od oczekiwań 
pacjenta oraz od skłonności do występowania nadmiernego owłosienia szczególnie u osób z 
zaburzeniami endokrynologicznymi. Zabieg powtórzony pięciokrotnie pozwala na znaczną 
redukcję ilości włosków, ich osłabienie i spowolnienie wzrostu a często wyeliminowanie ich 
całkowite. Konieczność powtarzania zabiegów wiąże się z cyklem wzrostu włosa. Nie 
wszystkie włosy rosną równocześnie, rozróżniamy trzy fazy wzrostu włosa anagen, katagen, 
telogen. 
Celem epilacji jest zniszczenie cebulki włosa, czyli dostarczenie wystarczająco dużej energii 
do macierzy włosa będącego w fazie aktywnego wzrostu czyli w fazie zwanej anagen. 
Włosy będące w kolejnych fazach wzrostu nie zaabsorbują dostatecznej dawki 
promieniowania lasera i zachowają zdolność regeneracji i dalszego wzrostu. Dlatego 
konieczne jest kilka zabiegów, aby zaaplikować światło lasera do włosa we właściwej fazie. 
 
Czy każdy może się poddać zabiegowi epilacji laserowej? 
 
Wszystko zależy od koloru włosa i skóry. Włosy, które nie są podatne na epilację laserową to 
bardzo jasny blond, siwy i rudy. Decyduje o tym melanina, najważniejszy atrybut w epilacji 
laserowej. Im mniej melaniny we włosie (czyli im włos jaśniejszy) tym trudniejszy do 
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depilacji. Im więcej melaniny w skórze (czyli im skóra ciemniejsza) tym epilacja trudniejsza, 
bo można ciemną skórę odbarwić dlatego też musimy zmniejszyć moc lasera. Stąd właśnie 
bardzo ważne, aby przez cały okres epilacji w ogóle nie opalać się. Klienci z ciemną skórą 
mogą być jednak bez obaw epilowani, należy odpowiednio dobrać energię i długość fali do 
zabiegu, jednak powinni liczyć się z mniejszym efektem epilacji oraz większą liczbą zabiegów. 
 
W jakim odstępie czasowym powinnam się zgłosić na kolejny zabieg? 
 
Data kolejnego zabiegu jest ściśle powiązana z fazami wzrostu włosa, w związku z tym 
kolejny zabieg należy wykonać średnio w odstępie 5-12 tygodni, w zależności od epilowanej 
części ciała. 

 Wąsik, bródka, szyja, wokół brodawek piersiowych, pachy, brzuch, bikini, ramiona, 
przedramiona- odstęp 5-8 tygodni 

 Nogi, klatka piersiowa, tors, plecy – odstęp 10-12 tygodni 
 
Czy po zabiegu mogą wystąpić komplikacje? 
 
Aby zapobiec jakimkolwiek komplikacjom, należy poddać się konsultacji, podczas wywiadu 
należy szczerze odpowiedzieć na wszystkie zawarte w ankiecie pytania. Najczęściej po 
zabiegu zwykle występuje niewielkie zaczerwienienie skóry, które szybko mija. 3 dni po 
zabiegu należy stosować odpowiednie maści łagodzące np. alantan plus, bepanten, pantenol, 
jak również nie należy dostarczać dodatkowego ciepła do tkanki typu gorąca kąpiel, sauna. 
 
 
Czy epilacja laserowa jest bezpieczna? 
 
Epilacja tą metodą jest bezinwazyjna, stosuje się ją od 19 lat w krajach Europy Zachodniej 
i Stanach Zjednoczonych. Nie zanotowano żadnych niebezpiecznych efektów ubocznych 
depilacji laserowej. Laser Light Sheer posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości FDA wydany 
przez U.S. (Food and Drug Administaration) honorowany na całym świecie oraz certyfikaty 
ISO 9001. 

 

Działanie lasera 
 
Epilacja laserowa opiera się na zjawisku selektywnej fototermolizy wywoływanej na mieszku 
włosowym. Światło lasera - pochłaniane jest wybiórczo przez struktury mieszka włosowego 
zawierające melaninę - zamieniane jest na ciepło, które niszczy elementy włosa 
odpowiedzialne za jego wzrost, powodując trwałą utratę włosa i destrukcję mieszka.  
 
Cykl wzrostu włosa 
 
Zjawiskiem, które ma kluczowy wpływ na zabieg depilacji laserowej jest cykl wzrostu włosa. 
Wyróżniamy trzy fazy rozwoju włosa: 
1. Faza wzrostu (anagen) 
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Faza wzrostu włosa (są to włosy widoczne na skórze i właśnie one reagują na światło lasera), 
gdzie trzon bardzo ściśle tkwi w mieszku włosowym, następują intensywne podziały 
komórkowe i włos rośnie. Faza ta jest idealna do wykonania zabiegu. 
2. Faza przejściowa (katagen) 
Faza uśpienia, w której włos przestaje rosnąć (ma różny okres trwania 3-8 tyg.), włos tkwi 
w mieszku włosowym, ale następuje zerwanie połączenia między jego trzonem a macierzą 
mieszka włosowego. Następuje zatrzymanie procesów wzrastania zachodzących we włosie. 
3. Faza spoczynku (telogen) 
Faza, w której włos nadal pozostaje zakotwiczony w mieszku włosowym, ale już powoli 
wysuwa się i wypada. Równocześnie zaczyna tworzyć się nowy włos. 

 
Przedstawione fazy rozwoju włosa uwidaczniają, że włosy nie rosną w równym tempie i tym 
samym czasie. Część z nich znajduje się w fazie wzrostu (anagen) i właśnie one reagują na 
światło lasera, pozostałe włosy są w fazie "uśpienia" (katagen, telogen). W fazie uśpienia, 
która ma różne okresy trwania (od 4 do 8 tygodni), brak jest w mieszku włosowym 
wystarczającej ilości melaniny, aby uzyskać jego trwałe zniszczenie. Fakt ten jest 
podstawową przyczyną konieczności kilkukrotnego powtórzenia zabiegu celem uzyskania 
zadawalającego efektu, Odstępy pomiędzy konkretnymi zabiegami to czas, podczas którego 
pozostała część włosów znajdzie się w fazie wzrostu i wynosi ok. 5-12 tygodni, w zależności 
od epilowanej części ciała. 
. 
Jak wygląda obszar poddany zabiegowi zaraz po depilacji? 
 
Naturalnym objawem po zabiegu jest czasowy obrzęk i/lub zaczerwienienie depilowanego 
obszaru skóry, które ustępują po kilku godzinach, do 2-3 dni. W tym czasie (2-3 dni po 
zabiegu) należy skórę traktować delikatnie: 
» myć żelem bezmydłowym lub tonikiem albo mleczkiem bezalkoholowym, ew. czystą wodą, 
» nie stosować dezodorantów i antyperspirantów, jeśli depilacja dotyczyła pach), 
» stosować krem Alantan Plus albo Bepanthen, 
» delikatnie skórę osuszać, nie trzeć, nie drażnić w inny sposób, 
» preparaty o działaniu złuszczającym wprowadzać po 4 dniach od zabiegu. 
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Przeciwwskazania do depilacji laserowej Light Sheer: 

 Włosy rude, siwe, blond 
 Ciąża, karmienie piersią (zabiegi można wykonywać 2 mies. po zaprzestaniu 

karmienia) 
 Świeża opalenizna (minimalna przerwa to 4 tyg.), a także opalenizna uzyskana w 

wyniku samoopalaczy, lub po zabiegu air-brush - opalenizna musi ustąpić 
 Krem z retinolem (przestać używać na 3 tyg. przed zabiegiem) 
 Leki i zioła uczulające na światło (tetracyklina, fluorochinolony, nagietek, dziurawiec) 

przestać używać na 3 tyg. przed zabiegiem 
 Peeling (przestać używać na 1 tyg. przed zabiegiem) 
 Przyjmowanie witaminy A i jej pochodnych 
 Bielactwo, łuszczyca, cukrzyca (niewyregulowana) 
 depilacja woskiem i pęsetą (przestać używać 1 m-c przed zabiegiem) 

Przygotowanie do zabiegu 

1. Bezpośrednio przed zabiegiem należy bardzo dokładnie zgolić włosy w miejscu 
depilacji , ale wskazane jest zostawienie 1cm2 włosów, w celu oceny ich koloru i 
grubości. Skóra powinna być tylko umyta mydłem/żelem. 

2. W dniu zabiegu nie nakładamy żadnych kremów, a szczególnie z filtrem UV. 
3. Włosów nie można wyrywać (pęseta, wosk, depilatory mechaniczne) przez okres 4 -8 

tygodni. Można natomiast je golić, lub przycinać nożyczkami. 
4. Stosowanie kremów lub maści z Vit. A, retinoidami (np. Isotrexin, Differin, Zorac, 

Retin A i inne), Vit. C i kwasami owocowymi w miejscu depilowanej powierzchni 
wymaga 3 tygodni przerwy przed zabiegiem. 

5. Peelingi należy odstawić 1 tydzień wcześniej. 
6. Terapia doustna retinoidami (np. Roaccutane) wymaga półrocznej przerwy pomiędzy 

końcem kuracji i pierwszym zabiegiem. 
7. Leki światłouwrażliwiające (fototoksyczne, fotoalergiczne) i zioła o takim działaniu 

(dziurawiec, nagietek, skrzyp, pokrzywa, herbata Figura 1, 2) wymagają odstawienia 
na 3 tygodnie przed zabiegiem. 

8. Aktywne infekcje skóry w miejscu zabiegu (bakteryjne, wirusowe, grzybicze) stanowią 
przeciwwskazanie do zabiegu. Zabieg jest możliwy 1 miesiąc po infekcji. 

 Postępowanie po zabiegu 

- Opalanie jest bezwzględnie przeciwwskazane do minimum 1 tygodna po zabiegu. W 
tym okresie należy stosować kremy z filtrami anty-UVA i B z filtrem 50. 
- Naturalnym objawem po zabiegu jest czasowy obrzęk i/lub zaczerwienienie 
depilowanego obszaru skóry oraz/lub strupki. Wszystkie objawy powinny ustąpić 
maksymalnie do dwóch tygodni. W tym czasie należy skórę traktować delikatnie:  
- Myć żelem bezmydłowym lub tonikiem albo mleczkiem bezalkoholowym, ew. czystą 
wodą, delikatnie skórę osuszać, nie trzeć, nie drażnić w innym sposób, 
- Nie stosować dezodorantów i antyperspirantów bezpośrednio po zabiegu (jeśli 
depilacja dotyczyła pach), 
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- Stosować krem lub maść Alantan Plus albo Bepanthen czy Dermopanthen. 

 
 
Powikłania 
 
Zaobserwowano wystąpienie powikłań po zabiegu depilacji laserowej u mniej niż 1% 
pacjentów o silniejszej pigmentacji skóry. Polegały one na wystąpieniu odbarwień lub 
przebarwień, które w większości przypadków znikały samoistnie po 1-3 miesiącach. 
Powstanie przejściowych, rzadko utrzymujących się ponad 6 miesięcy odbarwień lub 
przebarwień należy do najczęstszych powikłań zabiegu epilacji laserowej i ryzyka wystąpienia 
takiego stany należy być świadomym. Pęcherze, oparzenia, i reakcje alergiczne są również 
możliwe. Ryzyko powikłań znacznie się zwiększa w przypadku nieprzestrzegania zakazu 
opalania się przed zabiegiem oraz zażywania preparatów fotouwrażliwiających. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alantan.pl/Alantan-leki/Alantan-Plus-krem/Alantan-Plus-krem.php
http://www.bepanthen.pl/
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Zdjęcia- materiały własne: 

 PACHY- Przed zabiegiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 3 zabiegu: 
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Po 5 zabiegu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIKINI- Przed zabiegiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 5 zabiegu:  
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BRÓDKA przed zabiegiem: 

 

 

 

 

 

 

 

Po 4 zabiegu: 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Po 6 zabiegu:  
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BRÓDKA 2- Przed zabiegiem: 

 

Po 3 zabiegu: 
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NOGI- Przed zabiegiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 4 zabiegu: 

 


