EPILACE
– trvalé odstranění ochlupení IPL přístrojem
Jedná se o přístroj pracující na principu světelného výboje, který je vstřebán cílovou
tkání , kde dojde ke změně světelné energie na teplo a to vyvolá požadovaný efekt –
Narušení vlasového folikulu-jehož účelem je epilace - světelný paprsek je pohlcován
pigmentem – ten se nachází jen v tmavých chloupcích /ve světlých chloupcích
pigment není/ a nejúčinněji působí na vlas ve fázi růstu. V tomto období se nachází
asi 85 % chloupků. Ostatní chloupky postupně dorůstají v cyklech, proto je nutné
terapii opakovat – 3-6x po jednom měsíci. Obecně popisovaný efekt redukce je asi
80%. Ojediněle se následně objeví chloupky jemnější, slabé a pomalu rostoucí.
Nedochází k zarůstání chloupků, neobjevují se vřídky. Po epilaci v podpaždí se
snižuje počet potních žláz, tím se redukuje i pocení.
Postup, jak se výkon provádí:
Kůži před aplikací 4-6 týdnů nevystavujeme slunečnímu záření nebo solariu. Vhodná
ochrana SPF 50. Před fotodepilací 4-6týdnů nevytrháváme chloupky je možné
pouze holit. Před ošetřením necháme na pokožce vyrůst odrosty 2-3mm.Ošetření IPL
provádí školený personál v příjemných moderních prostorách. Na ošetřovaná místa
naneseme vrstvu gelu, v okamžiku světelného záblesku ucítíte lehké štípnutí. Jeden
impuls ošetří plochu asi 1x3 cm. Při ošetření má klient na očích brýle.
Bezprostředně po ošetření je pokožka mírně zarudlá, někdy oteklá, což ustoupí
během 24-48 hodin. Chloupky začnou vypadávat po 7-10 dnech Ošetřená místa je
možno chladovat, event. ošetřit doporučeným krémem – Cicaplast, Cicalfat,
Panthenol. Je třeba se vyvarovat mechanickému dráždění lokality. Kůži lehce
omývejte. Nepoužívejte kosmetické přípravky s vit. A, jen jemná mýdla a hydratační
kosmetiku. Není vhodná zvýšená fyzická aktivita. Ošetřené místo je nutné chránit
minimálně po dobu 2 měsíců po zákroku před přímým sluncem nebo solárními
paprsky, a to krémem na opalování s vysokým ochranným faktorem SPF 50 nebo
50+. Pijte dostatečné množství tekutin.
Kontraindikace zákroku: opar, epilepsie, poruchy srážlivosti krve, extrémně tmavá
či opálená pokožka., kardiostimulátor, chladová kopřivka, užívání léků způsobujících
fotocitlivost.
Možné omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti: neslunit,
vyvarovat se aktivit vedoucích ke zvýšenému pocení, přechodný erytém v lokalitě,
stav po ošetření obvykle nevyžaduje pracovní neschopnost.

CENA:
IPL ošetření sestrou: epilace - bikini line nebo podpažní jamky obě strany
IPL ošetření sestrou: epilace - horní ret
IPL ošetření sestrou: epilace - lýtka nebo stehna nebo horní
končetiny dle hustoty porostu
IPL ošetření sestrou: epilace - hřbety rukou
IPL ošetření sestrou: epilace-pubická oblast
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