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MIŁOŚĆ & SEKS

Mamy złe wieści dla Raków, doskonałe

dla Wodników i niepokojące dla

Byków;) Sprawdźcie co Was czeka w

tym tygodniu!

URODA

Zimą włosy narażone są na wyjątkowo

trudne warunki atmosferyczne.

Jesienny wiatr nadwyręża ich kondycję,

natomiast zimowe mrozy – skutecznie

uszkadzają już osłabioną strukturę.

Aby zadbać o zdrowy wygląd włosów,

warto działać zawczasu. Szczególnie

...

URODA

Francuskie kosmetyki od lat cieszą się

uznaniem. Tym razem mamy jednak

markę zupełnie wyjątkową. Istniejące

od 35 lat laboratoria firmy Biologique

Recherche tworzą produkty, które

działają szybko i skutecznie na

problemy skóry ...

GLAMKI.PL FACEBOOK

Skuteczna depilacja to jeden z najbardziej problematycznych i uciążliwych
zabiegów estetycznych. Metod jest naprawdę dużo, ale większość z nich jest
albo bolesna albo po prostu nie daje trwałych efektów. Czy istnieje sposób, który
pozwoli w skuteczny sposób pozbyć się zbędnego owłosienia na stałe? Tak!
Wystarczy wybrać się na epilację, czyli zabieg laserem diodowym LinScan.
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Epilacja jest uznawana za najskuteczniejszą metodę na pozbycie się niepożądanego owłosienia.

Podczas zabiegu, w odróżnieniu od depilacji, promienie lasera usuwają włos wraz z cebulkami,

co pozwala nam cieszyć się gładką skórą na stałe. Dzięki temu, możemy też zapomnieć o

bolesnym problemie wrastających włosków, które są zmorą wielu kobiet.

Zabieg laserem diodowym LinScan
LinScan nie jest jednak zwykłym laserem do epilacji. Jako jedyny na świecie laser diodowy

oferuje niezwykle szybkie usuwanie włosów, nawet przy dużej powierzchni zabiegowej.

Przykładowo zabieg epilacji nóg możemy wykonać już w 15-30 min. Wysoką skuteczność

gwarantuje natomiast technologia linearnego skanowania i automatyczny dobór parametrów

zabiegu do typu skóry i rodzaju włosów.

Epilacja zazwyczaj może być stosowana na wszystkich

partiach skóry, ale skuteczność tej metody z reguły w dużej

mierze zależy od odcienia karnacji i koloru owłosienia. Jednak

LinScan, dzięki kontaktowemu chłodzeniu skóry oraz

inteligentnemu oprogramowaniu daje gwarancję bezpiecznej i

skutecznej epilacji zarówno w przypadku jaśniejszych, jak i

ciemniejszych typów skóry.

Ostatnią, ale jedną z ważniejszych zalet jest jedynie niewielki

dyskomfort podczas zabiegu. Niektóre metody depilacji

potrafią być niestety bardzo bolesne i często wymagają

wielokrotnego powtarzania. Epilacja laserem LinScan pozwala

zminimalizować nieprzyjemne odczucia, a dodatkowo

eliminuje również ryzyko podrażnień.

Zobacz również
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freedom1

Fitness  2 tygodnie, 3 dni
temu

W wolnej chwili  2 tygodnie,
1 dzień temu

Z życia gwiazd  2 tygodnie,
2 dni temu

Z życia gwiazd  1 tydzień
temu

Nowe kolekcje  1 tydzień
temu

Pomysł na rozkosz  3
tygodnie, 6 dni temu

ZAMÓW

Pomysł na kochanie i ubieranie zawsze przy Tobie.
Czytaj Glamki.pl na tablecie i komórce!

NAJPOPULARNIEJSZE  

Newsletter

Podaj email aby otrzymywać newsletter

AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW  

malwawera2002 dodał komentarz do wpisu

"VISSAVI – praktyczne zestawy na wiele okazji"

malwawera2002 dodał nowy wpis "na podrurz"

do swojego bloga

malwawera2002 dodał komentarz do wpisu

"bluzka"

malwawera2002 dodał nowy wpis "bluzka" do

swojego bloga

malwawera2002 dodał komentarz do wpisu

"Vissavi - z klasą i w umiarkowanej cenie"

ustaw jako stronę startową
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Dodaj komentarz...
Rekomendacje

Utwórz konto lub Zaloguj się, aby
zobaczyć, co robią Twoi znajomi.

50 TWARZY GREYA w kinie. Znamy datę
premiery filmu! Kto zagra Christiana Greya?
310 osób poleca to.

Cara Delevingne zagra w 50 TWARZY GREYA?
Wiemy kogo!
102 osoby polecają to.

Film 50 TWARZY GREYA: Czy Ashley Benson
zagra Anastasię Steele?
75 osób poleca to.
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