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§kutecznośó i populanośó zabiegów
Iasetowei epilacii nie [udzi iuż dziś
WątpliWOŚGi. Tymczasem LinScan t0 ieden
z naihadziei elekłyumych |asetów
diodotrych, dedykowanych do tego typu
ptocedut
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W

przesziości golenie, wyry-

zakończen u ]eczenia, oznacza
to, ze stata redukcja niekoniecz-

byly jedynymi metodami usu-

nre rrusi o71ac7ac |ikwldac,ę
wszystkich wlosów na obszarze |eczenia. Laserowa epi|a-

We wczesnych |atach 90, XX
wieku opub|ikowano pienłsze

nację i ciemne wlosy. Wańo tez

tez kierować np, mozliwością
zastosowania do okreś|onego
fototypu skóry, W przypadku

usuwanie wlosów stalo się ,,ziotym standardem",

tnĄialego usunięcla, Potrzeb-

|aserowe

. JAKT0 DzlAŁA
Laserowe usunięc,e

nych jest zwykle ki|ka zabiegów

|aserowego Lsuwan a wlosor,t
n e

chcia- nych wlosów moze byc
osiągnjęte na dwa rózne sposoby: selek\rłnej fototermo|izy
(laser diodowy, |aser a|eksandMowy) i jednorodnej fototernro|izy (laser Nd:YAG), lermiry
Ie

oznacząą lermiczną destruk-

cję

|kanek wskulek przyjęcia
odpowiednio duzej dawki ener-

zapewn

c

dtuzszy okres

bez owlosienia, Z drugiej strony

sk,tecznosc eoi|ac.' Iaserowej
nie budzi 1uz dziśwątp|iwości
\,Nraz

ze wzrostem zaintereso-

karnację Po]aków

z

wykonytvaniem

tego

typu

r

sPBzET JEST
LEPszY

ollBM

dlugim czasem wykonia pro,
cedury, Chcąc pokonac lPL
(tutaj

z

racji duzej powrerzchni

oddzialywania zabiegi tnłają

krócej) producenci

uBzADzENlA NA BYNKU

Wsród urlądlen

ra,częsc
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Iaserów

zabiegow Jedr-ak juz najno-

wocześniejsze Jasery diodowe,
lakie jal^. np, iaser LinScan niemieckiej firmy GME, mają od-

powiednio duzą powierzchnię
zabiegową i moc, Automatyczny dobór parametrów zabiegu
do fototypu skóry

i

rodzaju wio-

sow, intuicyjna obsluga aparalu, lechno|ogia linearnego skanowania zwiększająca skutecz-

nośc zabiegów, zintegrowany
allomatyczt-y SySten c1lodzenia kontaktowego i moc do
10O Jicm' czy.)ą z aparatu

LlnScan najefek§r,vnlejszy Iaser dodowy do epilacji, Dzięki
dzic terao ę o.lzych częsci c ala
w krótkim czasie, Zintegrowane

kontaktowe chlodzenie skóry

oraz inteIigentne opro9ramo-

wanie slanowią

i

bezpiecznej

gwarancję

skuteczne1 epl

|acji zarówno 1aśniejszych, jak

i

clemniejszych typów skóry,

Badania

k|in

czne dowodzą, ze

metoda |inearnego skanowa-

wierzch.li zabiegowej.

cji Amerykańskie1 Agenc]i ds,
Zywności i Leków (FDA), stala
redukcja owtosienia to dlugoletm'nowe, lrwale z,nn ejszenie

neodymowo-yagowe, Przy wyborze sprzętu zeba wziąc pod
uwagę rózne czynniki, Aparaty
|PL są tańsze od |aserów, ae

zabieg epi|ac1 nóg czy p|ecow
nowoczesnym laserem diodo-

Iiczby wiosów odrastających po

ma]ą nieco nizszą skuiecz-

rrinowalie podraznien,

i.nponulą-

nia jest niezwykie skuteczna,

Dopiero wówczas mozna mówió o sukcesie, Wedtug defini-

e|

n ezbr,4

cymi parametrami, co przekladalo s ę na niższą efektywnośc

W |aserze LirScar war1 uwagi
jest mocny, wbudowany sys-

je starania na zwiększenia po-

oraz

modele Iaserow diodowych od-

zlacza'y się

diodowych, ukierunkowali swo,

wykorzys§łłanych do epiIacli
mozna wymienic: IPL (lntense
Pulse Light), lasery diodowe,
lasery a|eksandfiowe i lasery

tu pacjenta podczas zabiegu

czas 2-3 razy dIuższy, Pienłsze

skanerowi mozna przeprowa-

Do tej pory |asery diodowe
charakteryzowaly się nieduzą
powierzchnią zabiegową oraz

bywa jednak pyań o bezp,eczeństwo, praktyczną wiedzę
i odpowiedzialnośc zwia7aną

odpowiednlo dobrego sprzętu,

nie do minima|izacji dyskomfor-

zaniem będzie wybór |asera
Nd:YAG -]064 nm W naszym
kralu natom ast popu arnością
cleszy sie aser diodowy BOB
tn, ze wzgledu na 1as^ e suą

r

skutecznej epl|acji przy minima|zwykle istotne jest doprowadze-

c'emnej narnacji bezpieczn,e1s4l,n i skulecznlelszy.n rozwią-

wania |aserami do epilacji pzy-

zab,egow Wie e n,ejasnosci
dotyczy taże kfieriow wyboru

nych skutkach ubocznych, Nie-

E

aby

zabiegach
kluczowa jesl kwestia uzyskaria
gii świeilnej, W takich

o
o

slonej dlugości fa|i zabiegowej

zaznaczyc, ze zabiegi laserowe
skutecznie spowa|niają wzrost
wlosow ale nie gwarantują ich

Juz kiłka |at później

c

czasem ceny dobrych |aserów
wahają się od 2O0 do 350 tys,
zL W zeczywistości wybór Jasera, a co za tym idzie okre-

cja jest najbardziej efektywna
u osób, które mają jasną kar-

czenia mieszkow wlosowych,

o

Tym-

-wynika niezadkoz mody oraz
popu|arności marki w danym
lraju. Przy wyborze mozna się

doniesienia o uzyciu |aserowej
energii do seieklywnego risz-

o
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lPL EX|LITE firmy BTL)

wanie, woskowanje i e|ektro|iza
wania niepoządanych wlo- sów.

-o

nośc Dobry |PL mozna kupić
juz w cenie okolo 60 tys, zl (np,

lo się to znacząco

czasu zabiegu.

P rz
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ra sk,ocenie
Przykladowo,

wym mozemy obecnie wykonac w 15-30 minut, podczas
gdy wcześniej potrzebny byl

tem chlodzenia kontaktowego,
Wyposazony jest on w szkielko
szafirowe, ktore mozna scilo-

dzic do temperatury O'C, cc
pozwala przeprowadzic zab e:
w sposób bezpeczny i,\gcony i SkUteCZny

Z-::':. E, wwłv. ryne kestetyczny, p
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