
A legtöbb em-
ber nem sze-
ret arról be-

szélni, mennyit szenved 
azért, hogy szép, sima, 
szőrmentes legyen a lá-
ba, a hónalja, illetve az 
intim területek. Bár ren-
geteg módszer közül vá-
laszthatunk, mégis sokan 
ragaszkodnak a jól be-
vált régi praktikákhoz, 
mint például a baleset-
veszélyes borotváláshoz, 
vagy gyantázáshoz, an-
nak dacára, hogy utána 
szinte azonnal égő, 
viszkető, vörös foltok 
jelennek meg. Arról 
nem is beszélve, hogy 
a borotválástól a szőr-
szálak aktívakká válnak, 
gyorsabban nőnek, és 
egyre erősebbek lesz-
nek, ráadásul másnap az 
egyéb tünetek mellett a 
szúrós, kellemetlen ér-
zéssel is szembesülnünk 
kell.

– A villanófényes végle-
ges szőrtelenítés a fenti 
problémákra nyújt meg-
oldást. A kezelésnek FO
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Végleges szőrtelenítés
újgenerációs lézerrel!

A NŐK ÁLLANDÓ KÜZDELMET FOLYTATNAK A SZŐRTELENÍTÉS KELLEMETLEN MEL-
LÉKHATÁSAIVAL, UGYANIS A GYANTÁVAL, BOROTVÁVAL KEZELT TERÜLET GYAKRAN 
VISZKET, KIPIROSODIK, ESETLEG BE IS GYULLAD. MUTATJUK, HOGYAN LEHET MIN-
DENNEK GÁTAT SZABNI!

ben elsősor-
ban az arc ( ba-
jusz, áll, orca), 
bikinivonal, hó-
nalj, teljes láb 
és kar, míg a 
férfiaknál a hó-
nalj, hát, kézfej 
területein alkal-
mazható.

– A továbbfejlesztett 
SHR (Super Hair Remo-
val) üzemmód a hagyo-
mányos lézer és a pulzá-
ló fény (IPL) előnyeit 

egyesítve gyorsabb, 
kevesebb fájdalom-
mal jár és hatáso-
sabb, mint más IPL, 
lézer vagy E-light 
technológia – folytat-
ta a szakember. 
Mivel a szőr ciklusa 

testtájanként különböző, 
az eljárást ismételni szük-
séges, a kezelendő test-
résztől, bőr- és szőrtípus-
tól függően, általában 
6–8 alkalomra van szük-
ség, de előfordul, hogy 
kevesebb is elég, azután 
célszerű évente egyszer 
megismételni.

Az őszi-téli időszak ki-
válóan alkalmas minder-
re, ugyanis napozni, szo-
láriumozni a beavatko-
zás előtt és utána mi-
nimum 4 hétig tilos.

– A lézeres szőr-
telenítést szemé-
lyes konzultáció 
előzi meg. Bőrtípus 
meghatározása után 
a szemölcsöket, anyaje-
gyeket és esetleg elő-
forduló tetoválásokat le-
takarjuk. Jelentkezhet 
enyhe bőrpír, égő érzés, 
ritkábban duzzanat, 
vagy a kezelt terület ki-
világosodása, illetve el-
színeződése, melyek rö-
vid időn belül elmúlnak. 
Az arcon végzett szőrte-
lenítés után fényvédő 
krémmel védjük a bőrt. 
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pont az a lényege, hogy 
a szőrtüszőket inaktívvá 
teszik, így azok nem tud-
nak begyulladni – ma-
gyarázta a Fehérhajó Re-
vital Center szakembere. 
– Minden esetben pró-
bakezelést végzünk egy 
kisebb területen, így 
sem a kezelőt, sem pe-
dig a pácienst nem érhe-
ti meglepetés, mert idő-
ben kiderül, hogy a szer-
vezete jól reagál-e a ke-
zelésre.

Az újgenerációs dióda-
lézer minden olyan tech-
nológiai újítást és szaba-
dalmat egyesít, amelyek-
kel gyorsan, egyszerűen, 
kíméletesen és hatéko-
nyan állítható le a szőr-
tüszők működése. 
Előnye, hogy bármely 
testrészen, nők eseté-

A Groovehouse 
énekesnője, Judy 
maximálisan 
elégedett volt az 
eredménnyel.

Az őszi-téli 
időszak  

a legmegfelelőbb!


