
FOTOEPILÁCIA

Rast chĺpkov v netypických lokalitách – u žien nad hornou perou, na brade, okolo 
prsných bradaviek okolo pupka, na vnútorných stranách stehien, u mužov napríklad 
na chrbte spôsobuje starosti. Najťažšou formou nadmerného ochlpenia je 
hirzutizmus. Prejaví sa vtedy, keď je v ženskom tele príliš veľa mužských 
pohlavných hormónov a chlpy rastú tam, kde zväčša rastú mužom.

IPL epilácia pracuje na princípe selektívnej fototermolýzy – produkuje svetelné 
žiarenie určitej vlnovej dĺžky, citlivé na farbivo vlasového chĺpku – melanín. Svetelný 
lúč prenikne ku korienku chĺpku (folikulu), reaguje s jeho farbivom a zmenou 
svetelného žiarenia na tepelnú energiu dochádza k zahriatiu vlasového korienka na 
extrémne vysokú teplotu a jeho definitívnemu zničeniu.

Keďže vlasy aj chĺpky v priebehu svojho života prechádzajú určitými rastovými 
cyklami, pre úspešný výsledok epilácie je potrebné zasiahnuť vlas v jeho aktívnej 
rastovej fáze (anagéne), kedy obsahuje najviac farbiva. Počet – percento korienkov 
(folikulov) v aktívnej fáze je rôzne na jednotlivých častiach tela a do určitej miery 
individuálne. Ostatné korienky na danej časti tela sú v kľudovej fáze (telogéne). 
Korienky v kľudovej fáze sa skôr či neskôr prebudia a začnú z nich rásť chlpy. Preto 
sú medzi jednotlivými epiláciami nutné dostatočne dlhé pauzy, priamo závislé od 
dĺžky kľudovej fázy na danej časti tela by sa maximálne množstvo chĺpkov dostalo 
do aktívnej fázy, stmavlo a mohlo byť zničené IPL svetelným lúčom. Vo 
všeobecnosti je najvhodnejší čas na opakovanie zákroku doba, keď chlpy začínajú 
zase rásť. Táto fáza rastu korienkov (spiacich v čase predchádzajúcej epilácie) 
nastáva 4 – 8 týždňov po predchádzajúcom zákroku.

Na epiláciu IPL laserom je vhodná neopálená pokožka. Časti tela, ktoré môžu byť 
vystavené priamemu či nepriamemu slnečnému žiareniu je vhodné chrániť krémom 
s vyšším ochranným faktorom (50). Chĺpky nesmú byť epilované strojčekom ani 
akoukoľvek inou metódou, ktorá chĺpky vytrháva (minimálne 2 týždne pred 
zákrokom). Chĺpky môžu byť holené žiletkou alebo zastrihávané nožničkami.

V priemere je epiláciu potrebné zopakovať 6 – 8 krát, v 4 – 8 týždňových 
intervaloch. Akékoľvek informácie o výsledkoch trvalej epilácie po jednom alebo 
dvoch zákrokoch nemôžu byť pravdivé ani objektívne. V nízkom percente prípadov, 
v závislosti na individuálnych vlastnostiach pokožky a ochlpenia môže byť počet 
potrebných opakovaní epilácie nižší alebo vyšší ako je priemer. Vo väčšine prípadov
je epilácia IPL sprevádzaná miernou reakciou pokožky po zákroku. Mierne 
podráždenie pokožky môže pretrvávať niekoľkých hodín alebo až niekoľko dní. 
Dôležité je tiež požívať krém s vysokým ochranným faktorom na epilované časti 
tela.

IPL epilácia redukuje nežiaduce ochlpenie. Avšak, vzhľadom k fyziológii chlpu (viď 
vyššie) a mnohým ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú rast chlpu (hormonálna 
nestabilita, endokrinologické poruchy, gynekologické ochorenia...) nemusia výsledky
(vo veľmi nízkom percente prípadov) celkom presne korelovať s teóriou. Želaným 



výsledkom je trvalá redukcia nežiaduceho ochlpenia, teda trvalé zníženia počtu 
chĺpkov v danej oblasti a zmena ich kvality na jemné, svetlé chĺpky, ktoré už klient 
vníma ako esteticky nezávadné.

Kotraindikácie – kedy sa nesmie epilovať

Žiadne absolútne kontraindikácie (dôvody), prečo sa nesmie epilovať známe nie sú. 
Opatrný však treba byť v nasledovných prípadoch:

 u ľudí, ktorým sa tvoria hypertrofické a keloidné jazvy
 v prípadoch aktívneho alebo častého výskytu herpetickej infekcie na epilovanej 

oblasti
 6 mesiacov po celkovom používaní prírodných alebo syntetických derivátov 

vitamínu A
 retinoidov (ISOTRETINOIN, ROACCUTAN – používaný na liečbu akné)
 v prípade lokálneho používania retinoidov (RETIN A), alebo bieliacich prípravkov:

hydrochinon (stačí vysadiť 2 týždne pred zákrokom)
 počas tehotenstva IPL epiláciu nedoporučujeme

Stav po zákroku:

Pokožka môže byť jemne začervenaná.

Výsledný efekt:

Hladká pokožka bez nežiaduceho ochlpenia. Laserová epilácia zabezpečí želaný 
efekt po troch až šiestich opakovaných ošetreniach. Laserová epilácia má dlhodobý 
účinok.

Odporúčanie:

Chĺpky sú v rôznej fáze rastu, laser je schopný zničiť chĺpky len v rastovej fáze. 
Ošetrenie je preto vhodné opakovať po určitom časovom intervale. Ochlpenia 
zbavuje na dlhé roky. Prípadne sa odporúča absolvovať udržiavacie ošetrenie 
približne raz ročne.
Počet opakovaní na docielenie definitívneho odstránenia chlpov je individuálny 
a okrem rozdielu medzi farbou pokožky a farbou ochlpenia závisí od množstva 
zasiahnutých či poškodených chlpov v aktívnej - rastovej fáze chlpu.

Časté otázky

Som vhodný kandidát na laserovú epiláciu?

Laserová epilácia býva najúčinnejšia u ľudí, ktorí majú bledú pokožku a tmavé
chĺpky. Čim viac sa približujete k tejto kombinácií, tým sú vo všeobecnosti lepšie aj

výsledky. Pred každou epiláciou Vám bude vysvetlené, čo môžete od zákroku
očakávať.



Aký môže mať opálená pokožka vplyv na ošetrenie?

V deň zákroku by mala byť pokožka čo najbledšia. Opálenie v oblasti, kde pôsobí na
pokožku laser absorbuje veľké množstvo energie, čo vás môže vystaviť riziku

nechcenej reakcie. Aspoň 2 týždne pred a po ošetrení sa nie je vhodné vystavovať
slnečnému žiareniu, nechodiť na priame slnko a do solária. Odporúča sa používať

ochranné krémy s ochranným faktorom 50+.

Koľko ošetrení je potrebných?

Ku každému klientovi sa pristupuje individuálne. Vo všeobecnosti je nevyhnutných
minimálne 6 sedení. Ošetrenie je potrebné opakovať v 4 až 8 týždňových

intervaloch. Množstvo a intenzita zákrokov závisí od ošetrovanej oblasti. Neskôr
môžu byť žiaduce ešte udržiavacie zákroky.

Čo mám a nemám robiť medzi ošetreniami?

Medzi jednotlivými ošetreniami nie je vhodná iná metóda odstraňovania chĺpkov. To
znamená žiadna depilácia voskom, či trhanie. Prirodzený rast chĺpka by sa narušil

a výsledky laserovej epilácie by boli nedostačujúce. Povolené je jedine holenie.
Prvé dni po ošetrení by ste nemali používať peelingové a abrazívne prípravky.

Taktiež by ste sa mali vyhýbať slnečnému žiareniu a soláriu. Odporúča sa používať
krémy s ochranným faktorom 30 a viac.

Je laserová epilácia trvalá?

Niektoré pracoviská tvrdia, že vďaka dostatočnému množstvu ošetrení na ich
prístrojoch sa navždy zbavíte ochlpenia. Realita je však iná. V súčasnosti neexistuje

laserové zariadenie, ktoré bolo schválené americkou FDA na trvalé odstránenie
ochlpenia. Existujú iba lasery na trvalú redukciu chĺpkov. Znamená to, že pri
správnom a odbornom postupe je možné sa zbaviť ochlpenia dlhodobo. Po

epilačnej kúre je vhodné ešte absolvovať 1 až 2 krát ročne udržiavacie ošetrenia.



FOTOOMLADENIE

DOPRAJTE SVOJEJ PLETI MLADISTVÝ VZHĽAD BEZ VRÁSOK!

Zmierňuje viditeľné známky starnutia, navracia pleti hebkosť a sviežosť umožňuje
Zmierniť rôzne nedokonalosti pleti.
Ošetrenie fotoomladením zároveň umožňuje zosvetliť pigmentové
škvrny, uzavrieť rozšírené póry, odstrániť jazvy po akné.
Výsledkom je výrazné dlhodobé zlepšenie kvality a zmiernenie viditeľnych známok 
starnutia. Fotoomladenie je možné prevádzať ako na tvári, tak na ostatných častiach
tela obvykle vystavovaných slnku (krk, dekolt a ruky). Fotoomladenie je možné 
kombinovať s inými ošetreniami ako je mesoterapia, aplikácia aha kyselín, botoxu, 
výplní apod.

Fotorejuvenizácia predstavuje kombináciu zákrokov, ktoré korigujú prejavy starnutia
svetelnými zdrojmi.

Lasery a zdroje intenzívneho pulzného svetla využívajú svetlo na selektívne ohriatie 
kolagénu a cievok v derme. Absorbovaná energia je premenená na teplo, ktoré 
stimuluje novotvorbu kolagénu a pôsobí na zlepšenie stavu pokožky.

Vhodnosť absolvovania ošetrenia fotorejuvenizáciou určí operátor pri osobnej 
konzultácii. Zhodnotí stav pleti a navrhne najvhodnejšiu kombináciu omladzovacích 
metód. 

S vekom pribúdajú na koži vrásky, rozšírené cievky a póry, pigmentové škvrny, koža 
postupne ochabuje. Na ich redukciu a pre dosiahnutie maximálneho efektu je 
vhodné použiť kombináciu viacerých prístrojov.

Odvrátenie prvých príznakov starnutia docielime intenzívnym pulzným svetlom. Bez 
použitia skalpela a narušenia kožného povrchu dosiahneme vypnutie kože, redukciu
vrások, odstránia sa pigmentácie, zjednotí sa farba pleti, upravia sa rozšírené cievky
a zredukujú sa prejavy akné.

Trvanie ošetrenia

30-60 minút , bezbolestné, alebo mierne štipnutie pri záblesku.

Stav po ošetrení

Žiadúcim efektom je začervenanie kože.

Kontraindikácie

Tehotenstvo, čerstvo opálena pokožka, užívanie liekov proti akné v posledných 6
mesiacoch, epilepsia, alergia na svetlo.



Pred a po ošetrení

Nefajčiť 2 hodiny pred a po ošetrení, 24 hodin po ošetrení sa nelíčiť a nepoužívať
parfémované mydlá, 2 týždne pred ošetrením sa výrazne neopaľovať na slnku
ani v soláriu. Medzi sedeniami sa doporučuje používať prípravky obohatené o 
vitamín C.

Frekvencia a počet ošetrení

Doporučujeme 4-8 ošetrení. Interval medzi jednotlivými ošetreniami 2-4 týždne.

Výsledok ošetrenia

Zmiernenie jemných povrchových vrások, navodenie novotvorby kolagenových 
vlákien povzbudením fibroblastov / buniek zodpovedných za tvorbu kolagénu/, 
zlepšenie textúry a hydratácie pleti, vyhladenie kožného povrchu, zmenšenie 
viditeľných pórov, zmiernenie pigmentových škvŕn. Fotoomladenie tiež odstraňuje 
akné, jazvičky po akné, uľahčuje hojenie, zjemňuje hrubú mastnú pleť a a zmierňuje
viditeľnosť červených žiliek.
Fotoomladenie pulzným svetlom je ucelený proces, ktorý pôsobí na všetky defekty 
pleti vzniknuté v dôsledku starnutia.


