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Lézeres szõrtelenítés
A lézeres szőrtelenítés ma a legkorszerűbb és legmegbízhatóbb szőrtelenítő eljárás. A tartós szőrtelenítés minden eddiginél gyorsabb, hatékonyabb és kíméletesebb módon szabadítja meg a nem
kívánt szőrzettől, a test bármely részén, az év bármely időszakában.
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Utána

tartós szőreltávolítás
kíméletes, gyors és kényelmes eljárás
hosszan tartó eredmények
minden bőrtípus kezelésére alkalmas eljárás
nincs szőrbenövés, irritáció és bőrfertőzés
kisebb és nagyobb bőrfelszínek kezelésére egyaránt
alkalmas

Milyen eredményre számíthat?

Tartósan megszabadulhat a szőrtelenítéssel járó bosszúságtól. Bőre sima, szőrtelen és hibátlan lesz, hogy Ön újra maximális önbizalommal állhasson a tükör elé.

Hogyan zajlik a kezelés?

A páciens bőrtípusához, szőrzetének színéhez és vastagságához, valamint a kezelt testfelszínnek megfelelően állítjuk
be a lézert. A szőrszálakon keresztül jut le a lézersugár a
szőrtüszőhöz. A kezelés során léghűtést alkalmazunk, hogy
Önnek semmilyen kellemetlensége ne legyen. A kezelést követően 2-3 hét múlva a szőrszálak kihullnak.
Az aktív, növekedési fázisban lévő szőrtüszők már az első
kezelés következtében elpusztulnak, azokból újabb szőrszál
nem fog képződni. A következő kezelésekre a további, az előző kezeléskor nem aktív szőrtüszők elpusztítása érdekében
van szükség. Ön az egyes kezelések után egyre ritkább és
lassabb szőrnövekedést fog észlelni. A következő kezelésekre akkor kerülhet sor, amikor az újranövő szőrszálak megjelennek a bőrfelszín felett és így kezelhetővé válnak.

Mennyi időt vesz igénybe a kezelés?

A kezelés megkezdését mindig szakorvosi vizsgálat előzi
meg, melynek során megbeszélésre kerül, hogy Önnek hány
kezelés lehet szükséges. A kezelendő bőrfelszín arányában
15-60 percig tart. Általában 4-6 kezelés szükséges a kívánt
eredmény eléréséhez, de erőteljesebb szőrnövekedés esetén, magasabb kezelési számot, akár 7-8 kezelést is igényelhetnek. A kezelést követően nincs lábadozási vagy felépülési
idő, a páciens pár órán keresztül bőrpírt tapasztal a kezelt
területen.

Mennyire fájdalmas a kezelés?

Apró szurkáló, csipkedő érzéssel járhat a kezelés, amelyet
bőrhűtéssel minimálisra csökkentünk.

Mi a teendő a kezelés előtt és után

Három-négy nappal a kezelés előtt a kezelendő bőrfelületet
le kell borotválni, de tilos gyantázni, mert ha nincs szőrszál a
szőrtüszőben, akkor nem vezeti le a lézer-fényt és nem pusztítja el az osztódó sejteket. A hosszú szőrszálak pedig a kezelés kapcsán megégnének. A kezelés előtt két héttel már ne
menjen szoláriumba, ne napoztassa a kezelendő bőrfelszínt,
mert a friss pigment képződés részben rontja a lézerkezelés
hatékonyságát, részben a bőrfelszín átmeneti károsodását
okozhatja.
A kezelés napján ne használjon semmilyen krémet, kenőcsöt
a kezelendő bőrfelszínen.
Kezelést követően kerülendő a napozás és a szolárium (legalább egy hétig). A kezelés után az első pár órában hűtsük,
nyugtassuk a kezelt, nagyobb, érzékeny bőrfelszínt jégzselével, termálvizes spray-vel. Figyeljünk a fokozott fényvédelemre. A kezelés utáni néhány órában kerüljük a fokozott izzadással járó tevékenységeket, sportolást, szaunázást.

Mennyi idő a felépülés?

A kezelést követően nincs szükség felépülési időre, Ön azonnal visszatérhet megszokott életviteléhez.
A Fotona SP Dynamis csúcstechnológiájú lézergépe valódi
és biztonságos megoldást kínál a végleges szőrtelenítésre
minden bőr-és szőrtípus esetén.
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