Trvalá epilácia IPL - zľava 55 %
Naše akciové ceny po zľave, 1 ošetrenie:
horná pera
11,50 Eur
podpazušia
22,50 Eur
predlaktia
33,50 Eur
bikiny
33,50 Eur
brazílska epilácia
44,50 Eur
predkolenia dámy
44,50 Eur
predkolenia páni
55,50 Eur
chrbát
89,00 Eur
ramená
44,50 Eur
hruď
44,50 Eur
brucho
55,50 Eur
Akcia pre dámy:
Tri lokality - podpazušie, predlaktia, predkolenia 99 Eur, k tomu BONUS
horná pera
Akcia pre pánov:
chrbát, podpazušie
predkolenia, podpazušia
brucho, hruď

104,50 Eur
67,00 Eur
104,50 Eur

Ošetrenie sa vykonáva prístrojom intenzívneho pulzného svetla
s jedinečným systémom chladenia, vďaka ktorému sa ošetrenie stáva
takmer bezbolestným.
Princípom ošetrenia je tzv. selektívna fototermolýza – dochádza k
maximálnej absorpcii energie svetelného lúča v cieľovej štruktúre –
melaníne, ktorý je v najvyššej koncentrácii obsiahnutý v chĺpkoch v
aktívnej fáze rastu, a k minimálnej absorpcii v okolitých štruktúrach
pokožky. Postupne dochádza k deštrukcii vlasových cibuliek a čiastočnej
až úplnej redukcii ochlpenia.
Chĺpky, príp. vlasové folikuly prechádzajú viacerými fázami, ktoré nie sú
synchrónne. To znamená, že rôzne chĺpky sa v rovnakom čase nachádzajú
v rôznych fázach, a preto je nutné ošetrenie opakovať (spravidla 4–8
sedení). Po každom ošetrení však dosiahnete viditeľný úspech a chĺpky sa
do ďalšieho ošetrenia neobjavia. Interval medzi ošetreniami je 3- 4
týždne.
Pri zákroku je potrebné chrániť si zrak špeciálnymi okuliarmi, ktoré Vám
poskytne ošetrujúci personál, okuliare je potrebné mať nasadené počas
celého zákroku.
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Pri ošetrení môžete cítiť chladenie, prípadne jemné štipkanie. Tesne po
zákroku môže dôjsť k jemnému podráždeniu a začervenaniu ošetrovanej
plochy, ktoré cca do 48 hod vymizne. V ojedinelých prípadoch pri
nedodržaní pokynov pred ošetrením alebo zatajení skutočností
ošetrujúcemu personálu môže dôjsť k vzniku prechodných pigmentových
škvŕn, prípadne pľuzgierikov. K vzniku pigmentových škvŕn môže dôjsť aj
pri dodržaní všetkých pokynov zo strany ošetrujúceho personálu a klienta,
uvedené prípady sú popísané v literatúre, ich príčiny doposiaľ neboli
objasnené. Pigmentové zmeny sú prechodné a spravidla vymiznú do 6
mesiacov.
Ošetrovaná plocha sa nesmie vystavovať slnečnému žiareniu 4 týždne
pred a po zákroku, takisto sa nesmie navštevovať solárium. Pri zákrokoch
na tvári je potrebné používať krém s faktorom 50 počas celého cyklu
ošetrenia z dôvodu zvýšeného rizika možnosti vzniku pigmentových škvŕn
v tejto oblasti.
Počas nasledujúcich 24 hodín sa nesmie na ošetrovanú oblasť aplikovať
deodorant, antiperspirant a make – up.
Kontraindikácie
Tehotenstvo, epilepsia, poruchy zrážanlivosti krvi, dermatída a infekcie,
psoriáza, opary, intenzívne opálenie, cukrovka, mykózy, HIV/AIDS,
žltačka, onkologické ochorenia –aj prekonané, fotosenzibilné lieky –
kortikoidy, keloidné formácie, choroby kože, otvorené zranenia.
Fotodokumentácia
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