Depilator laserowy T-006
Nowoczesna technologia HPL pozwoli na długo usunąć niechciane owłosienie. Technologia HPL zapewnia emisję światła
pulsacyjnego o niskiej energii co 3,5 sekundy. To przekłada się na efektywność i komfort użytkowania. Jedna lampa obejmuje
aż 4 cm² powierzchni ciała, a żywotność jednej lampy starczy aż na 100.000 razy. Urządzenie oprócz nasadki do depilacji,
dodatkowo posiada nasadkę, która przeznaczona jest do twarzy ( do odmładzania skóry oraz walki z trądzikiem).
Technologia HPL (Home Pulsed Light – Domowe Światło Pulsacyjne) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i minimalne
ryzyko.
Depilacja technologią HPL (Home Pulsed Light – Domowe Światło Pulsacyjne) pozwala osiągnąć długotrwałe rezultaty przy
użyciu mniejszej mocy niż w przypadku innych metod fotodepilacji. Niskie zużycie energii zmniejsza ryzyko obrażeń lub
komplikacji w czasie depilacji i przyczynia się do zwiększenia twojego bezpieczeństwa. Zabieg wykonywany tym urządzeniem
jest w pełni bezpieczny, gdyż odpowiednio chronione są oczy. Zadba o to czujnik, który wyzwoli impuls jedynie wtedy, gdy
urządzenie dokładnie przylega do naświetlanej skóry. Technologia wykorzystywana w depilatorze testowana była klinicznie.
Jak działa technologia HPL? Wzrost włosów
Szybkość wzrostu włosów jest cechą indywidualną. Wpływają na nią miedzy innymi takie czynniki jak wiek czy metabolizm.
Zasadniczo wzrost włosa jest jednak zawsze podzielony na 3 etapy.
1. Faza wzrostu (anagenowa)
W tej fazie następuje aktywny wzrost włosa z korzenia, a koncentracja melaniny osiąga najwyższy poziom. Melanina
odpowiada za zabarwienie włosów. Od jej poziomu zależy także skuteczność depilacji światłem. Na działanie światła są
podatne wyłącznie włosy znajdujące się w fazie wzrostu.
2. Faza degradacji (katagenowa)
Włos przestaje rosnąć, a korzeń kurczy się, co poprzedza wypadnięcie włosa.
3. Faza spoczynku (telogenowa)
Stary włos oddziela się od mieszka i wypada. Mieszek odpoczywa dopóki zegar biologiczny nie nakaże mu wznowienia
aktywności i nie rozpocznie się wzrost nowego włosa.
Zasada działania
Urządzenie działa na zasadzie podgrzewania włosa i jego korzenia pod skórą. Melanina we włosie i w cebulce absorbuje
generowane impulsy świetlne. Im ciemniejszy kolor włosa, tym więcej światła może on zaabsorbować. Ten proces stymuluje
włos do przejścia do fazy spoczynku. Między zabiegami włosy wypadają w sposób naturalny, a proces odrastania jest
wstrzymany. Wypadnięcie może nastąpić po tygodniu do dwóch. Optymalnej depilacji nie można osiągnąć w czasie
pojedynczej sesji, ponieważ tylko włosy w fazie wzrostu są podatne na naświetlanie (około 15 % włosów). Podczas zabiegu
włosy w danym obszarze skóry zwykle znajdują się na różnych etapach cyklu wzrostu. Skuteczne usunięcie wszystkich
włosów wymaga kilkukrotnego powtórzenia zabiegu w dwutygodniowych odstępach.
Ostrzeżenie
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Ładuj urządzenie jedynie przy pomocy dołączonego zasilacza.
- Nie używaj urządzenia lub zasilacza w przypadku ich uszkodzenia.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli filtr UV okienka emisji światła jest uszkodzony.

- nie pij alkoholu w dniu zabiegu.
Przeciwwskazania
Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
Nie używaj urządzenia, jeśli masz nieodpowiedni kolor skóry lub włosów, czyli:
- Jeśli naturalny kolor Twoich włosów w miejscach, które chcesz depilować, to jasny blond, biały, siwy lub rudy.
Osoby cierpiące na którekolwiek z poniższych schorzeń nie mogą korzystać z urządzenia:
- Choroby skóry, na przykład aktywny rak skóry, przebyte zachorowanie na raka skóry lub inny nowotwór wykryty w miejscu,
które chcesz depilować.
- Zmiany przedrakowe lub liczne znamiona atypowe w miejscach, które chcesz depilować.
- Wcześniejsze wystąpienie zaburzeń kolagenowych, włącznie z przypadkami tworzenia blizny keloidowej lub problemów z
gojeniem ran.
- Występujące wcześniej zaburzenia naczyniowe, takie jak obecność żylaków lub ektazja naczyniowa w miejscu, które chcesz
depilować.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło i łatwo pojawia się niej wysypka lub reakcje alergiczne.
- Infekcje, egzemy, poparzenia, zapalenie mieszka włosowego, otwarte skaleczenia, otarcia, opryszczka, rany lub obrażenia i
krwiaki w miejscu, które chcesz depilować.
- Przebycie operacji chirurgicznych w miejscu, które chcesz depilować.
- Epilepsja z wrażliwością na światło błyskowe.
- Cukrzyca, toczeń rumieniowaty, porfiria lub niewydolność serca.
- Zaburzenia krzepnięcia krwi.
- Przebyte choroby obniżające odporność (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS).
Z urządzenia nie wolno korzystać osobom zaży wającym którykolwiek z poniższych leków:
- Obecnie lub w niedawnej przeszłości stosowane na skórę alfahydroksykwasy (AHA), betahydroksykwasy (BHA), miejscowo
stosowana izotretynoina i kwas azelainowy.
- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyjmowana w dowolnej postaci izotretynoina Accutane® lub Roaccutane®. Takie
leczenie może sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na pękanie, zranienie lub podrażnienie.
- Środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.
- Środki lub leki fotouczulające. Sprawdź ulotkę dołączoną do lekarstwa. Nigdy nie stosuj urządzenia, jeśli w ulotce
stwierdzono, że lekarstwo może powodować reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne lub jeśli konieczne jest unikanie słońca
podczas przyjmowania leku.
- Wszelkie leki przeciwzakrzepowe (włącznie z często przyjmowaną aspiryną) przyjmowane w sposób, który nie zapewnia
okresu wypłukania o długości co najmniej jednego tygodnia przed każdym zabiegiem.
- Leki immunosupresyjne.
Nie wolno używać urządzenia w następujących miejscach:
- Wokół oczu i w pobliżu brwi.
- Na sutkach i ich otoczkach, wargach sromowych mniejszych, w okolicy pochwy i odbytu oraz wewnątrz nozdrzy i uszu.
- Mężczyźni nie mogą używać urządzenia do depilacji moszny ani twarzy.
- Na obszarach lub w pobliżu obszarów zawierających sztuczne obiekty, takie jak implanty silikonowe, rozruszniki serca,
podskórne miejsca iniekcji (dozowniki insuliny) lub kolczyki.
- Na znamionach, piegach, dużych żyłach, ciemniejszych obszarach skóry, bliznach i zmianach na skórze bez konsultacji z
lekarzem. Może to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry, a w następstwie jej poważniejsze schorzenia (np. raka
skóry).
- Na brodawkach, tatuażach i miejscach z makijażem permanentnym. Może to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry
(hipopigmentacja lub hiperpigmentacja).
- W miejscach stosowania dezodorantów o przedłużonym działaniu. Może to spowodować reakcje skórne.
Nie wolno używać urządzenia w miejscach oparzeń słonecznych, miejscach niedawno opalanych (w ciągu ostatnich 48
godzin) i miejscach stosowania samoopalaczy.
- Opalanie zawsze może mieć wpływ na bezpieczeństwo zabiegów. Dotyczy zarówno wystawiania ciała na naturalne światło
słoneczne, jak i stosowania sztucznych metod, takich jak środki chemiczne, urządzenia itp.
Potencjalne skutki uboczne używania depilatora laserowego HPL
Jeśli używasz depilatora laserowego HPL zgodnie ze wskazówkami, skutki uboczne i komplikacje występują rzadko.
Jednakże wszystkie zabiegi kosmetyczne, nawet te przeznaczone do użytku domowego, niosą za sobą pewne ryzyko.
Dlatego tak ważnym jest, by rozumieć i akceptować to ryzyko oraz potencjalne komplikacje, gdy używasz systemu depilacji
światłem przeznaczonego do użytku domowego.

Jeśli nałożysz impulsy na siebie lub wielokrotnie wycelujesz je na ten sam wycinek skóry, mogą wystąpić następujące skutki
uboczne:
Uczucie podrażnienia skóry
Nawet jeśli domowa depilacja światłem pulsacyjnym jest generalnie dobrze tolerowana, większość osób, która ją stosuje, w
trakcie zabiegu odbiera wrażenie podrażnienia skóry, które często opisywane jest jako ukłucie na obszarze poddawanym
zabiegowi. Generalnie uczucie to utrzymuje się przez czas trwania zabiegu lub do paru minut po jego zakończeniu. Każdy
inny rodzaj dyskomfortu wykraczający poza ten opisany powyżej jest nietypowy i oznacza, że albo musisz przerwać zabieg,
bo źle go znosisz albo musisz zmniejszyć wybraną moc.
Zaczerwienienie
Twoja skóra może się zaczerwienić zaraz po zakończeniu zabiegu depilatorem laserowym HPL albo w ciągu 24 godzin od
zakończenia zabiegu. Generalnie zaczerwienienie znika w ciągu 24 godzin. Jeśli zaczerwienienie utrzymuje się dłużej niż 2-3
dni, skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
Nadwrażliwość skóry
W miejscu zabiegu skóra jest bardziej wrażliwa, może się szybciej wysuszać i łuszczyć.
Poparzenia lub rany
Bardzo rzadko, w wyniku zabiegu na skórze mogą wystąpić rany i poparzenia. Zanim skóra się zagoi może upłynąć parę
tygodni. W wyjątkowych przypadkach może zostać blizna.
Blizny
Nawet jeśli zdarza się to rzadko, mogą wystąpić blizny, które zostaną na stałe. Blizny mogą przyjąć formę białawych,
powierzchownych uszkodzeń skóry (hipotroficzne). Blizny mogą też być duże i czerwone (hipertroficzne) lub duże i znacznie
wykraczać poza uszkodzony wycinek skóry (keloid, bliznowiec). Aby poprawić wygląd skóry, może być potrzebny bardziej
skomplikowany zabieg kosmetyczny.
Zmiana w pigmentacji
Depilator laserowy HPL celuje w cebulki włosa, a dokładnie w komórki pigmentowe w cebulce. Jednakże istnieje ryzyko
czasowej hiperpigmentacji (wzrost brązowej pigmentacji lub odbarwienia) lub hipopigmentacji (wybielenia) otaczającej skóry.
Ryzyko zmiany w pigmentacji jest wyższe wśród osób o ciemniejszej karnacji. Zmiana w pigmentacji i odbarwienia są
tymczasowe. Przypadki wystąpienia permanentnej hiperpigmentacji lub hipopigmentacji są rzadkie.
Duże zaczerwienienie skóry i opuchlizna
W niektórych przypadkach, poddawana zabiegowi skóra może się stać bardzo czerwona i opuchnięta. Taka reakcja zdarza
się częściej w przypadku wrażliwych części ciała. Zaczerwienienie i opuchlizna powinny zniknąć w ciągu 2 do 7 dni. W tym
okresie czasu powinno się regularnie przykładać lód na dane obszary ciała. Delikatne mycie nie powinno stanowić problemu,
jednakże zaleca się unikanie wystawiania na działanie promieni słonecznych.
Infekcja
Infekcja skórna jest zjawiskiem bardzo rzadkim, lecz może wystąpić w wyniku poparzenia lub uszkodzenia skóry podczas
stosowania depilatora laserowego HPL.
Siniaki
W bardzo rzadkich przypadkach depilator laserowy HPL może spowodować pojawienie się niebieskich bądź fioletowych
sińców, które mogą się utrzymywać od 5 do 10 dni. Gdy zniknie niebieski odcień, skóra może na stałe nabrać rdzawego
koloru (hiperpigmentacja).
Jak przygotować się do pierwszego zabiegu?
Przed pierwszymi zabiegami należy pamiętać o wcześniejszym ogoleniu maszynką wybranej partii ciała (jeden dzień przed
zabiegiem). Nie należy natomiast poddawać wybranego obszaru depilacji woskiem, ani depilacji przy użyciu elektronicznego
depilatora. Skóra przed zabiegiem musi być czysta i sucha. Należy także zakryć wszystkie znamiona, tak by nie były one
narażone na działanie impulsów świetlnych. Wystarczy użyć do tego małego plasterka.

Zasady używania
Przed pierwszym zabiegiem należy ustawić moc urządzenia na 1 poziom. Depilator sam wykrywa odcień skóry. Z urządzenia
należy korzystać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, ponieważ zmniejsza to odczuwalną jasność błysku. Przed użyciem
urządzenia należy ogolić miejsca, w których ma być wykonany zabieg. Jeśli w jakimkolwiek momencie zabieg stanie się zbyt
bolesny, zmniejsz intensywność światła do poziomu, który zapewni Ci komfort. W przypadku zauważenia reakcji skórnych o
natężeniu większym niż lekkie zaczerwienienie, natychmiast przerwij sesję.
Depilator wyposażony są w system ochrony oczu, co oznacza to, że impuls świetlny emitowany jest tylko i wyłącznie wtedy,
gdy urządzenie idealnie przylega do ciała. Pamiętaj jednak o tym, by w momencie błysku, nie spoglądać na depilowany
obszar ciała. Wystarczy, że przymkniesz powieki albo odwrócisz wzrok w inne miejsce. Żeby usunąć niechciane włoski,
przyłóż depilator do ciała pod kątem 90 stopni. Naciskaj przycisk uruchamiający urządzenie i przesuwaj nim po skórze.
Pamiętaj, by depilator przylegał idealnie do Twojego ciała – tylko wtedy zostanie wyemitowany błysk świetlny. Ze względów
bezpieczeństwa, nie poddawaj zabiegowi dwukrotnie tego samego miejsca.
Wybór odpowiedniej nasadki
- Nasadka do ciała umożliwia usuwanie zbędnego owłosienia z całego ciała poniżej linii szyi. Nasadka do ciała pokrywa
obszar 4cm². Została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić szybsze wykonanie zabiegów na większych obszarach,
takich jak nogi.
Nie wolno używać nasadki do ciała na twarzy.
- Nasadka do twarzy ma dodatkowy wbudowany filtr światła. Nie używaj urządzenia w miejscach wokół oczu ani w okolicy
brwi.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sposób depilacji: emisja światła pulsacyjnego 70 000 impulsów
Poziom mocy: tak, 5 poziomów
Konstrukcja: centralnie położony włącznik
Rodzaj zasilania: sieciowe
Zastosowanie technologii: laser HPL
Powierzchnia depilacji: całe ciało
Bezpieczeństwo: czujnik koloru skóry Exclusive
Bezpieczeństwo: niska energia działająca na skórę – 5 J/cm2

Skład zestawu:
•
•
•
•
•

Depilator
Instrukcja
Dwie lampy ( lampa żółta do depilacji, lampa czerwona do walki z trądzikiem/regeneracji/odmładzania)
Trzy końcówki zasilacza
Okulary ochronne

Uzyskiwanie lepszego efektu poprzez planowanie zabiegów przy użyciu depilatora laserowego HPL
Pełen cykl wzrostu włosa trwa średnio od 18 do 24 miesięcy. W tym czasie niezbędnych będzie wiele sesji depilatorem
laserowym HPL, aby uzyskać długotrwałe rezultaty. Efektywność urządzenia zależy od danej osoby, części ciała poddawanej
zabiegowi, koloru włosów i sposobu, w jaki urządzenie jest używane.
Harmonogram zabiegów przy użyciu depilatora laserowego HPL w trakcie pełnego cyklu wzrostu włosa:
Pierwsze 3 albo 4 zabiegi przy użyciu depilatora laserowego HPL powinny być w odstępach dwutygodniowych. Zabiegi od 5ego do 7-ego powinny odbywać się w odstępach czterech tygodni. Kolejne zabiegi należy wykonywać, gdy włosy odrastają,
aż do całkowitego utrzymania efektu. Między zabiegami należy zachować odstęp minimum dwóch tygodni.
Pierwsze kroki z depilatorem laserowym HPL
1.
2.
3.
4.

Wyjmij z pudełka depilator i wszystkie jego części.
Upewnij się, że lampa błyskowa została solidnie zamontowana na końcu depilatora.
Włóż zasilacz do otworu znajdującego się w urządzeniu.
Podłącz wtyczkę do sieci elektrycznej. Włączy się lampka kontrolna wskazująca „Stan czuwania”. Twój depilator
laserowy HPL jest gotowy do użycia.

Używając depilatora laserowego HPL, zakładaj okulary ochronne dołączone do zestawu.
Pierwszy zabieg przy użyciu depilatora laserowego HPL
Pierwszy próbny zabieg na ręce lub nodze powinien zostać zrobiony przy użyciu minimalnej mocy, aby w ciągu kolejnych dni
upewnić się, że twoja skóra reaguje dobrze na zabieg.
Wtedy możesz stopniowo podnosić moc przy każdym kolejnym zabiegu.
Przy pierwszych impulsach użyj najmniejszej mocy. Następnie stopniowo zwiększaj moc. Poziom intensywności mocy można
zmieniać wciskając guziki „+” i „ – ”.
5.
6.
7.
8.
9.

Wciśnij przycisk włączania/czuwania. Zaświeci się lampka kontrolna poziomu mocy i usłyszysz szum (dźwięk
podobny do suszarki).
Cztery sekundy po wciśnięciu guzika, zaświeci się lampka kontrolna wskazująca „Gotowość”. Urządzenie jest
domyślnie ustawione na najmniejszą moc. Jest gotowe do wyemitowania pierwszego impulsu.
Jeśli chcesz zwiększyć bądź zmniejszyć moc, naciśnij regulator mocy i używając przycisków „+” i „–”, zmieniaj
ustawienie, aż zaświeci się właściwa lampka kontrolna intensywności mocy.
Starannie dociśnij powierzchnię aplikacji do skóry, tak żeby w pełni się z nią stykała. Gdy powierzchnia aplikacji
całkowicie styka się ze skórą, zaświeci się lampka
Naciśnij mechanizm uwalniający. Urządzenie sprawdzi najpierw twój kolor skóry.

Jeśli kolor skóry jest wystarczająco jasny z perspektywy bezpieczeństwa, urządzenie uwolni impuls w kierunku skóry, a
lampka kontrolna się wyłączy. Za każdym razem, gdy emitowany jest impuls, zobaczysz błysk i usłyszysz ciche „bipnięcie”.
To normalne. Możesz poczuć delikatne uczucie gorąca i ukłucie.
Jeśli nie widzisz światła pulsacyjnego i świeci się lampka kontrolna czujnika koloru skóry, oznacza to, że twoja sk óra je st
zbyt ciemna, by bezpiecznie użyć depilatora laserowego HPL. Zmień obszar skóry poddawanej zabiegowi.
Twój depilator laserowy HPL zacznie się ładować bezpośrednio po każdym impulsie. Cztery sekundy później, ponownie
zaświeci się lampka kontrolna wskazująca „Gotowość”.
10. Odsuń powierzchnię aplikacji od skóry, która była poddawana zabiegowi.
11. Przesuń powierzchnię aplikacji na wycinek skóry, która ma być poddany zabiegowi.
Czego się spodziewać po depilatorze laserowym HPL
Używanie depilatora laserowego HPL w domu dla wielu ludzi może być nowym doświadczeniem, jeśli chodzi o metody
depilacji światłem. Depilator laserowy HPL jest łatwy w obsłudze, a zabiegi depilacji trwają krótko. W trakcie zabiegu możesz
zobaczyć, usłyszeć, poczuć następujące rzeczy:
Szum wentylatora – Wentylator chłodzący depilatora laserowego HPL wydaje dźwięk podobny do szumu suszarki do włosów.
To normalne.

„Bipnięcie” przed każdym impulsem - W momencie emisji impulsu, za każdym razem, gdy błyśnie światło, depilator laserowy
HPL wyda z siebie cichy dźwięk.
Umiarkowany nacisk na powierzchnię aplikacji – niezbędny i pomocny, żeby właściwie umieścić powierzchnię aplikacji w
stosunku do obszaru łączenia. To wyróżnia depilator laserowy HPL pod względem bezpieczeństwa.
Uczucie ciepła i ukłucie – Gdy emitujesz impuls, poczujesz ciepło i ukłucie. Jest to normalne odczucie w zetknięciu z energią
światła.
Nie zapominaj, jak ważne jest użycie najniższego poziomu mocy w czasie pierwszych zabiegów. Uczucie ciepła może się
utrzymać do godziny po zakończeniu zabiegu.
Zaczerwieniona lub zaróżowiona skóra – Bezpośrednio po zabiegu lub do 24 godzin po zabiegu skóra może być lekko
zaczerwieniona lub zaróżowiona, szczególnie wokół włosów.
Jeśli wystąpi duże zaczerwienie, pęcherze lub poparzenia, natychmiast przestań używać depilatora laserowego HPL.
Po zabiegu przy użyciu depilatora laserowego HPL
Po zakończeniu zabiegu depilatorem laserowym HPL, wyłącz urządzenie, używając przycisku włączania/czuwania. (Upewnij
się, że zapamiętałeś poziom intensywności mocy, jaki ustawiłeś, gdyż urządzenie nie zapamiętuje ustawień i ten sam poziom
mocy nie pojawi się przy włączeniu urządzenia do kolejnego zabiegu.
Odłącz wtyczkę od sieci elektrycznej.
Po każdym zabiegu zaleca się czyszczenie depilatora laserowego HPL, w szczególności powierzchni aplikacji. Po
wyczyszczeniu urządzenia, zaleca się włożenie go do pudełka i trzymanie z dala od wszelkich źródeł wody.
Częste pytania
1. Czy depilator laserowy HPL rzeczywiście jest skuteczny?
Tak. Testy kliniczne przeprowadzone przez lekarzy dowiodły, że depilator laserowy HPL w bezpieczny sposób zapewnia
długotrwałe rezultaty.
2. Jakie części ciała można poddawać zabiegom depilatorem laserowym HPL?
Depilator laserowy HPL firmy został zaprojektowany do usuwania owłosienia na ciele. Części ciała najczęściej poddawane
zabiegom depilatorem to: nogi, pachy, ręce i linia bikini.
3. Ile trwa zabieg depilatorem laserowym HPL?
Długość sesji zależy od części ciała poddawanej zabiegowi. Depilacja nóg z przodu lub z tyłu może zająć 40 minut, natomiast
depilacja pach 10 minut. Depilator laserowy HPL jest elektryczny i może być używany do zabiegu na danej części ciała tak
długo, jak jest to konieczne.
4. Czy depilator laserowy HPL jest bezpieczny?
Twoje bezpieczeństwo było dla nas priorytetem, gdy projektowaliśmy depilator laserowy HPL. W procesie testowania i
zatwierdzania depilatora laserowego HPL do użytku domowego kierowaliśmy się bardzo wysokimi standardami. Jednakże tak
jak w przypadku każdego elektrycznego urządzenia wchodzącego w kontakt ze skórą, użytkownik powinien postępować
zgodnie z instrukcją i dokładnie stosować się do środków ostrożności.
5. Czy zabiegi depilatorem laserowym HPL są bolesne?
Stosowany właściwie, depilator laserowy HPL u większości użytkowników wywołuje jedynie delikatne uczucie ciepła, gdy
urządzenie emituje impuls. Użytkownicy o ciemnych i grubych włosach mogą odczuwać trochę większy dyskomfort.
Dyskomfort ten zmniejsza się i znika całkowicie pod koniec zabiegu. Dla twojej wygody depilator laserowy HPL ma 5
poziomów intensywności mocy dostosowanych do twojej wrażliwości.
6. Jak często powinienem używać depilatora laserowego HPL?
Pierwsze 3 albo 4 zabiegi przy użyciu depilatora laserowego HPL powinny być w odstępach dwutygodniowych. Zabiegi od 5ego do 7-ego powinny odbywać się w odstępach czterech tygodni. Zabiegi należy wykonywać, gdy włosy odrastają, aż do
osiągnięcia pożądanych rezultatów.
7. Czy depilator laserowy HPL jest skuteczny w przypadku białych, siwych bądź jasnych włosów?
Depilator laserowy HPL jest najskuteczniejszy w przypadku ciemnych włosów lub włosów zawierających dużo melaniny.
Melanina to pigment, który nadaje kolor twojej skórze i włosom i absorbuje energię optyczną. Czarne lub ciemnobrązowe
włosy będą najbardziej podatne na zabieg. Jeśli brązowe lub jasnobrązowe włosy dobrze reagują na zabieg, trzeba będzie
wykonać więcej sesji. Rude włosy także mogą częściowo dobrze reagować na zabieg. Generalnie, białe, siwe lub blond włosy
nie reagują na zabieg, jednakże niektórzy użytkownicy zauważają efekty po paru zabiegach depilacji.
8. Czy mogę stosować depilator laserowy HPL na brązową lub czarną skórę?
Nie stosuj depilatora laserowego HPL na naturalnie brązową skórę! Depilator laserowy HPL usuwa owłosienie, celując w
pigment znajdujący się w mieszkach włosowych. Pigmenty w różnych ilościach znajdują się również w otaczających tkankach
skórnych. Od ilości pigmentu w skórze właściwej danej osoby (który uwidacznia się poprzez kolor skóry) zależy poziom
ryzyka, na jaki jest wystawiona, używając depilatora laserowego HPL. Poddawanie zabiegowi depilatorem laserowym HPL

skóry ciemnej może nieść za sobą ryzyko: oparzeń, pęcherzy, przebarwień i odbarwień skóry (hiperpigmentacji lub
hipopigmentacji). Depilator laserowy HPL został wyposażony w wyjątkowy czujnik bezpieczeństwa wykrywający kolor skóry.
9. Kiedy zobaczę pierwsze rezultaty depilacji depilatorem laserowym HPL?
Jak w przypadku wszystkich metod depilacji laserowej lub fotodepilacji, efekty nie są natychmiastowe. Można mieć nawet
wrażenie, że nic się nie dzieje. Zdarza się, że po zabiegu włosy nadal rosną, ale po dwóch tygodniach większość z nich po
prostu wypada. Dlatego też potrzeba paru zabiegów, żeby osiągnąć oczekiwane rezultaty.
10. Czy mężczyźni mogą używać depilatora laserowego HPL?
Depilator laserowy HPL może być używany przez mężczyzn. Jednakże włosy męskie, szczególnie te na klatce piersiowej,
będą wymagać większej ilości zabiegów, by osiągnąć pożądany efekt.
11. Czemu włosy odrastają na obszarze skóry, który poddawałem zabiegowi w zeszłym tygodniu?
Bardzo często włosy rosną przez tydzień lub dwa po depilacji depilatorem laserowym HPL. Proces ten nazywany jest
„wyrzutem”. Po dwóch tygodniach zauważysz, że włosy zaczynają wypadać, wychodzić z mieszka włosowego. Zalecamy,
żebyś nie wyrywał włosa z mieszka włosowego. Pozwól mu naturalnie wypaść. Ponadto część włosów nie zareaguje na
zabieg depilatorem laserowym HPL z powodu słabej aplikacji lub w wyniku tego, iż znajdują się w fazie uśpienia. Te włosy
będą poddane zabiegowi w kolejnych sesjach, stąd potrzeba odbycia paru sesji depilatorem laserowym HPL w celu
uzyskania oczekiwanych rezultatów.
12. Słyszałam, że po fotodepilacji niektóre włosy odrastają jaśniejsze i cieńsze. Czy to prawda?
Fenomen ten został dobrze udokumentowany przez specjalistów ds. urody i lekarzy, którzy wykonują zabiegi depilacji
laserem lub światłem pulsacyjnym. A zatem jest to możliwe, że po depilacji depilatorem laserowym HPL niektóre włosy
odrosną jaśniejsze i cieńsze. Generalnie włosy te stanowią niewielki odsetek w porównaniu z wyjściowym owłosieniem.
Zabiegi powinny być kontynuowane, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
13. Czy długotrwałe użytkowanie depilatora laserowego HPL jest niebezpieczne dla mojej skóry?
W ciągu ostatnich 15 lat, używanie lasera i światła pulsacyjnego w medycynie estetycznej zostało dobrze udokumentowane w
profesjonalnych dziennikach badań. Dzienniki te i instytucje nie zgłosiły żadnych skutków ubocznych czy uszkodzeń
związanych z długotrwałym użytkowaniem lasera czy światła pulsacyjnego.
14. Czy można używać depilatora laserowego HPL do usuwania owłosienia na twarzy i brodzie?
Depilatora laserowego HPL nie należy używać do zabiegów usuwania owłosienia na twarzy. Unikaj ekspozycji na światło
słoneczne przed zabiegiem i po zabiegu depilatorem laserowym HPL, niezależnie którą część ciała poddajesz zabiegowi.
Używaj odpowiedniego zabezpieczenia np. odpowiedniej garderoby ochronnej lub kremu z filtrem (z filtrem powyżej 50), który
powinieneś aplikować regularnie przez trzy tygodnie przed zabiegiem i po zabiegu.
15. Jak długo należy odczekać z depilacją depilatorem laserowym HPL, jeśli nie jestem chroniony od promieni słonecznych?
Jeśli wystawiałeś się na działanie promieni słonecznych bez odpowiedniej ochrony, powinieneś zaczekać cztery tygodnie z
depilacją depilatorem laserowym HPL.
16. Co należy robić przed użyciem depilatora laserowego HPL?
Ważne jest, by przed każdym zabiegiem depilatorem laserowym HPL przynajmniej przez cztery tygodnie nie wystawiać na
działanie promieni słonecznych skóry, która ma być poddana zabiegowi. W odpowiednim zabezpieczeniu skóry może pomóc
krem z wysokim filtrem ( filtr 50+), jak również odpowiednia garderoba chroniąca dany obszar ciała. Ponadto powierzchnia
zabiegowa powinna zostać dokładnie ogolona i umyta wodą z mydłem.
17. W jaki sposób dbać o skórę po zabiegu depilatorem laserowym HPL?
Do mycia i pielęgnacji obszaru poddawanego zabiegowi depilatorem laserowym HPL można używać dobrze znanych
produktów do pielęgnacji skóry. Należy jednak przedsięwziąć specjalne środki ostrożności i unikać ekspozycji słonecznej.
Należy stosować kremy z wysokim filtrem (filtr 50+) oraz zakładać ubrania na długi rękaw, by osłonić skórę od słońca.
18. Czy należy usuwać włosy przed zabiegami, między zabiegami i po zabiegach?
Nie, nie należy tego robić. Włosy wypadną same w sposób stopniowy i naturalny. Proces ten może trwać do dwóch tygodni.
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