Laserowa epilacja ciała
Zabieg epilacji laserowej jest szczególnie popularny w usuwaniu niechcianego owłosienia z okolic pleców,
pach, pachwin oraz brzucha. Część z Panów, szczególnie tych aktywnych ﬁzycznie, decyduje się również na
epilację klatki piersiowej. Najnowocześniejszy na rynku laser Soprano ICE Platinum wykorzystuje głowicę
chłodzącą oraz system in-motion (technikę masującą), dzięki czemu zabieg wykonywany tym urządzeniem
jest bezbolesny.

Warianty usługi:
Laserowa epilacja pach
Laserowa epilacja pleców
Laserowa epilacja klatki piersiowej
Laserowa epilacja nóg – uda
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Laserowa epilacja rąk – przedramiona
Laserowa epilacja rąk – ramiona
Laserowa epilacja małego obszaru ciała

Laserowa epilacja pach
Codzienna depilacja maszynką powoduje ciągłe
podrażnienia i uczucie dyskomfortu. Laserowa epilacja

KOSZT:

250 zł

pach trwale niszczy macierz włosa, dzięki czemu włosy nie
odrastają. Wystarczy od 4 do 6 zabiegów, aby cieszyć się
gładką pachą i pełnym komfortem na co dzień.

CZAS:

20 min
OBSZAR:

Usługa dokonywana w:

pachy

Klinika Estetyki budynek Marriott
LICZBA ZABIEGÓW:

4-6
ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

50 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Laserowa epilacja pleców
W niektórych przypadkach problem nadmiernego
owłosienia dotyczy również okolic pleców. Laserowa

KOSZT:

500 zł

epilacja stanowi skuteczne rozwiązanie problemu,
wykorzystujące skoncentrowane i różnorodne wiązki
lasera, działające na różnych głębokościach i na różne
rodzaje włosa.

CZAS:

40 min
OBSZAR:

plecy
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Usługa dokonywana w:

LICZBA ZABIEGÓW:

4-6

Klinika Estetyki budynek Marriott

ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

60 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Laserowa epilacja klatki piersiowej
Trwałe i bezbolesne usunięcie włosów z klatki piersiowej
jest możliwe dzięki zastosowaniu głowicy chłodzącej i

KOSZT:

500 zł

systemu in-motion (techniki masującej). Poprzez okrężne
ruchy głowicą emitowane są jednoczasowo 3 różne wiązki
lasera. Działają ona na wszystkie rodzaje i kolory włosa.
Już po pierwszym zabiegu owłosienie jest rzadsze, jednak
pełny efekt osiągany jest po 4-6 seriach. Procedura nie
wymaga wcześniejszego przygotowania. Na 24 godzin

CZAS:

20 min
OBSZAR:

klatka piersiowa

przed pojawieniem się w gabinecie należy zgolić tors, a w

ZNIECZULENIE:

dniu zabiegu nie stosować balsamów ani kremów.

ew. maść

Usługa dokonywana w:

LICZBA ZABIEGÓW:

4-6

Klinika Estetyki budynek Marriott

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

40 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

2
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Laserowa epilacja nóg – uda
Laserowa epilacja to doskonały sposób na gładkie uda.
Zabieg urządzeniem Soprano Ice Platinum pozwala

KOSZT:

500 zł

skutecznie pozbyć się również jasnych i cienkich włosów
oraz tzw. meszku, który często występuje na udach,
szczególnie w ich tylnej części.

CZAS:

40 min
OBSZAR:

Usługa dokonywana w:

uda

Klinika Estetyki budynek Marriott
LICZBA ZABIEGÓW:

4-6
ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

50 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Laserowa epilacja rąk – przedramiona
Osoby, którym przeszkadzają włosy na przedramionach,
chętnie korzystają z możliwości ich trwałego usunięcia.

KOSZT:

300 zł

Dzięki jednoczasowemu wykorzystaniu 3 różnych wiązek
lasera Soprano Ice Platinum, urządzenie usuwa zarówno
cienkie i jasne włosy, jak również ciemne i grube.
Zastosowanie techniki in-motion (masującej) oraz głowicy
chłodzącej sprawia, że zabieg jest bezbolesny.

CZAS:

40 min
OBSZAR:

ramiona

Usługa dokonywana w:

LICZBA ZABIEGÓW:

4-6

Klinika Estetyki budynek Marriott
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ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

50 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Laserowa epilacja rąk – ramiona
Jednoczasowe wykorzystanie 3 różnych wiązek lasera
Soprano Ice Platinum pozwala usunąć z naszych ramion

KOSZT:

300 zł

zarówno cienkie i jasne włosy, jak również ciemne i grube.
Zastosowanie techniki in-motion (masującej) oraz głowicy
chłodzącej sprawia, że zabieg jest bezbolesny.

CZAS:

30 min
OBSZAR:

Usługa dokonywana w:

ramiona

Klinika Estetyki budynek Marriott
LICZBA ZABIEGÓW:

4-6
ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

40 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Laserowa epilacja małego obszaru ciała
Epilacja małego obszaru ciała obejmuje laserowe usunięcie
włosów np. na palcach rąk lub nóg. Laser Sorpano Ice
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Platinum jest wyposażony w specjalną głowicę do
punktowego usuwania owłosienia z dużą precyzją.

KOSZT:

200 zł

Usługa dokonywana w:
CZAS:

20 min

Klinika Estetyki budynek Marriott

LICZBA ZABIEGÓW:

4-6
ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:

6-8 tygodni
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

40 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1
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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.
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 – jednak po wcześniejszej kwaliﬁkacji
i stabilizacji hormonalnej.

PRZYGOTOWANIA
Na 24h 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 oraz cukrzyca. Bezpośrednio po zabiegu przez okres około 2 tygodni nie
należy opalać skóry.
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