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TRAPASY

Marta Moidlová

Primářka »zkrášlovací« kliniky: Laserová
depilace je výborné řešení!

Přestože  laserová  depilace
nevzhledných chloupků není nic
příjemného ani levného, je o ni
mezi  českou  populací  stále
větší  zájem.  „Není  divu,  vždyť
jde  o  nejefektivnější  a  hlavně
trvalou  metodu  odstranění
nepříjemného  ochlupení,“
potvrzuje  v  rozhovoru  pro
deník  Aha!  Marta  Moidlová,
primářka  kliniky  laserové  a
estetické  dermatologie  a
plastické chirurgie LaserPlastic.

Co je největší výhodou laserové
depilace?
„Cílené  zničení  vlasové  cibulky  bez
poškození  ostatních  struktur  kůže.
Postupně  dochází  k  trvalé  zástavě
růstu  chloupků.  Je  to  navíc  jediná
volba u chloupků zarůstajících.“

Pro které tělesné partie je tato
forma depilace vhodná?
„Laserem  lze  depilovat  celé  tělo  s
výjimkou  chloupků,  které  jsou
součástí  mateřských znamének.  V  tomto  případě nejprve znaménko  odstraníme a poté
zbylý chloupek můžeme depilovat.“

Jak laserová depilace probíhá, je potřeba se před zákrokem či po něm nějak
speciálně o depilovanou pokožku starat?
„Čím  je pokožka  světlejší,  tím  je  depilace  účinnější.  Chloupky  je nutné  mít  nepatrně
vyrostlé  nad  povrch  kůže –  cca 1  mm,  žádná  jiná  příprava není.  Depilovanou  oblast
přetřeme bezbarvou dezinfekcí  a nasadíme pacientovi  ochranné brýle. Typická vlastnost
laserů  je  rychlost,  takže  jeden  puls  trvá  řádově  milisekundu  a  má  velikost  zhruba
centimetrového  kolečka.  Zákrok  sám  trvá  třeba  v  podpaží  několik  minut,  většinou  je
ošetřená  oblast  pouze  na  krátkou  dobu  začervenalá.  Vhodné  je  ještě  chvíli  ledovat
depilovanou  partii  a  na  závěr  natřít  zklidňujícím  krémem  a  chránit  přípravky  s
protislunečním filtrem.“ 

Jaký je o tuto proceduru zájem, kdo ji absolvuje nejčastěji?
„Vzhledem k trendu »hladké kůže« je o laserovou depilaci stálý zájem, ale mezi přístroji
jsou velké rozdíly (vzpomínám si, že mi v kadeřnicko-kosmetickém salonu řekli, že mají
skutečně účinný typ stroje,  který jsem do té doby považovala za vyřazenou myčku na
nádobí  či  co).  Nejčastěji  ji  absolvují  ženy s tmavými  chloupky na obličeji,  v  podpaží  a
tříslech, po vyholení jsou zde stále patrné a hmatné tmavé »tečky« seříznutých chloupků,
po laseru zbývá hladká čistá kůžička. Dále chodí muži se zarůstajícími chloupky na obličeji
a krku, s příliš hustým ochlupením na zádech, ramenou či hrudníku, a také sportovci.“

Je to bolestivé?
„Účinné stroje jsou nepříjemné (štípnutí, šlehnutí), vzhledem k rychlosti to ale lze vydržet.
Pacientům  s  nižším  prahem  bolestivosti  aplikujeme před  zákrokem  znecitlivující  krém,
používáme ho také na citlivé partie, zejména třísla.“

Kolik za laserovou depilaci člověk zaplatí?
„Řádově od  několika set do  několika tisíc:  například podpaží  se dle velikosti  nejčastěji
pohybuje kolem 3000 korun, za třísla se platí kolem 3500, za ošetření horního rtu většinou
800 – 1000 korun. U nás je možné se předem domluvit na ceně za výkon a nejprve ošetřit
oblasti, na kterých nejvíce záleží.“
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DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE

Radek John a Zlata Adamovská: Bouračka! Kvůli
alkoholu!

Kalendářový hit roku: Tiger Woods 2010!

Početí podle Geislerové: Sex na jednu noc!

Lindsay Lohan: Břicho jako těhotná!

Iveta Bartošová: Její nová deska je nejhorší!

Dvorská nemá hrob!

Prezidentův Nový rok: Obama pod parou!

Skandál na smutečním obřadu: Rodina o pohřbu
lhala!

Silvestrovské představení muzikálu: Baroš terčem
vtípků!

Kate Moss: Kvůli opilosti nestihla odlet!

KONTAKTY

Telefon 9.00 – 17.00 225 974 140

Telefon po 17.00 225 974 164

Fax 225 974 141

E-mail aha@ahaonline.cz

Inzerce www.ringier.cz
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Lahodné kávy z celého světa. Provoňte
si každý den naší kávou.
www.kava.cz

Jak často uklízíte?
Kupte si robotický vysavač a ušetřete
čas i peníze. Vysává sám!
RobZone.cz

IQ test - test národa
Psychologický a spolehlivý IQ test vaší
přirozené inteligence.
IQ-Attack.cz


