Laserowa epilacja intymna
Laserowa epilacja polega na trwałym usunięciu owłosienia z okolic intymnych. Światło lasera Soprano Ice
Platium, zawiera aż trzy różne wiązki (Aleksandryt-775nm, Dioda-810nm, Nd:Yag-1064) o innej mocy i
długości fali, dzięki czemu urządzenie jest skuteczne w usuwaniu każdego rodzaju owłosienia – bez
względu na grubość, kolor lub gęstość czy też bez względu na rodzaj karnacji. Zastosowanie głowicy
chłodzącej sprawia, że zabieg jest komfortowy dla Pacjentki. U Pań z niskim progiem bólu istnieje
możliwość zastosowania maści znieczulającej. Spodziewany efekt osiągany jest po skończeniu serii 4-6
zabiegów.

Warianty usługi:
Laserowa epilacja nóg i bikini płytkie
Laserowa epilacja bikini głębokie
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Laserowa epilacja kresy białej i międzypośladkowa
Laserowa epilacja bikini po zabiegach ginekologii plastycznej

Laserowa epilacja nóg i bikini płytkie
Laserowe usuwanie owłosienia z okolic nóg i strefy bikini
to jeden z najpopularniejszych zabiegów epilacji.

KOSZT:

1000 zł

Promienie lasera uszkadzają struktury odpowiedzialne za
wzrost włosa, dzięki czemu niechcianego owłosienia
pozbywamy się w sposób skuteczny i trwały. Bikini płytkie
obejmuje obszar górnej, wewnętrznej części ud i pachwin –
do linii bielizny.

CZAS:

40-120 min
OBSZAR:

nogi i bikini

Usługa dokonywana w:

LICZBA ZABIEGÓW:

4-6

Klinika Estetyki budynek Marriott

ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

40-120 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Laserowa epilacja bikini głębokie
Bikini głębokie to inaczej pełna epilacja miejsc intymnych,
z możliwością zostawienia pionowego paseczka na

KOSZT:

350 zł

wzgórku łonowym. Niechciane włosy usuwa się w
pierwszej kolejności ze wzgórka łonowego i pachwin,
następnie z warg sromowych większych oraz okolic
odbytu. Zabieg nie jest bolesny, ale z uwagi na wrażliwość
tych stref na życzenie Pacjentki stosuje się maść
znieczulającą. Zaleca się wykonanie serii 4-6 zabiegów w

CZAS:

40 min
OBSZAR:

bikini
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odstępie 5-6 tygodni. Zabieg może być stosowany u Pań
po plastyce stref intymnych oraz z ciemnym zabarwieniem
warg

sromowych

większych.

Bezwzględnym

przeciwwskazaniem do zabiegu jest opryszczka lub inna
aktywna infekcja tych okolic oraz miesiączka.

ZNIECZULENIE:

ew. maść
LICZBA ZABIEGÓW:

3-10

Usługa dokonywana w:

ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni

Klinika Estetyki budynek Marriott

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

60 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

2

Laserowa epilacja kresy białej i międzypośladkowa
Epilacja laserowa kresy białej dotyczy dolnej części
brzucha – pionowej linii poniżej pępka. Z kolei epilacja

KOSZT:

350 zł

międzypośladkowa polega na trwałym usunięciu włosów z
okolicy pomiędzy pośladkami. Zabieg jest bezbolesny, ale
w okolicach odbytu możemy odczuwać lekkie pieczenie.
Należy go powtórzyć od 4 do 6 razy, by trwale pozbyć się
owłosienia.

CZAS:

20 min
OBSZAR:

kresa biała i okolica
międzypośladkowa

Usługa dokonywana w:

LICZBA ZABIEGÓW:

Klinika Estetyki budynek Marriott

3-10
ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

40 min
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ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

3

Laserowa epilacja bikini po zabiegach ginekologii plastycznej
Laserowa epilacja stref intymnych może być bezpiecznie
przeprowadzana także po zabiegach z zakresu ginekologii

KOSZT:

350 zł

plastycznej oraz po korekcie warg sromowych i okolic
krocza. Blizny pozabiegowe zostaną zabezpieczone białą
kredką, podobnie jak inne zmiany barwnikowe. W
zależności od stopnia zaciemnienia stref intymnych przez
hiperpigmentację, kosmetolog w porozumieniu z
ginekologiem podejmuje decyzję o parametrach

CZAS:

20 min
OBSZAR:

bikini

procedury. Zabiegi epilacji laserowej nie są

ZNIECZULENIE:

przeciwwskazaniem do zabiegów ginekologii estetycznej i

ew. maść

odwrotnie. Wyjątek stanowią zmiany opryszczkowe lub
wirusowe oraz bliznowce.

LICZBA ZABIEGÓW:

4-6

Usługa dokonywana w:

ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

Klinika Estetyki budynek Marriott

5-6 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

40 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

3

Jak przygotować się do zabiegu?
Fotodepilacja – zabieg usuwania owłosienia, wykorzystujący energię światła. W przypadku Soprano Ice są
to trzy rodzaje światła – wiązki: aleksandrytowa, diodowa i neodymowo-yagowa, dzięki czemu epilacja jest
bardzo skuteczna i komfortowa. Wiązki lasera, działając na różnych długościach fali, niszczą jedynie
macierz i brodawkę włosa, nie uszkadzając sąsiednich tkanek.
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Bezpośrednio po zabiegu nie stosujemy kosmetyków na bazie spirytusu, nie korzystamy też z basenu,
sauny czy gorących kąpieli (przez około 1 tydzień). Używamy delikatnych środków myjących i preparatów
łagodzących, takich jak panthenol czy bephanten. W okresie między kolejnymi zabiegami epilacji unikamy
depilacji woskiem bądź pastą cukrową. Przez okres 2 tygodni od zabiegu nie opalamy epilowanego obszaru
i chronimy skórę z użyciem kremu z wysokim faktorem. Po 1 zabiegu włoski mogą odrastać i kruszyć się –
jest to normalny efekt, jednak różnica w ich zagęszczeniu powinna być zauważalna.

WSKAZANIA
Wskazaniem do epilacji laserowej jest chęć trwałego usunięcia włosa z konkretnych obszarów
ciała oraz objawowe leczenie hirsutyzmu i innych zaburzeń – po wcześniejszej kwaliﬁkacji i
stabilizacji hormonalnej.

PRZYGOTOWANIA
Na 24 godziny przed zabiegiem należy dokładnie ogolić maszynką epilowany zakres. Przy
pierwszym zabiegu polecamy pozostawienie małego obszaru 2cm x 2cm z owłosieniem w celu
dostosowania parametrów zabiegu do grubości i gęstości owłosienia.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazaniami do zabiegu epilacji laserowej są: stany zapalne skóry, opryszczka,
nowotwór, bliznowce w obszarze leczenia, epilepsja, nadwrażliwość na światło, bielactwo,
łuszczyca, świeża opalenizna, terapia izotretynoiną w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy, zażywanie
leków fotouczulajacych, ciąża oraz cukrzyca. Bezpośrednio po zabiegu przez okres około 2
tygodni nie należy opalać skóry.
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