
Jak przygotować się do zabiegu depilacji laserowej: 

Przed zabiegiem skóra powinna być umyta, ogolona, niczym nie posmarowana. Skóra w obrębie 

depilowanej powierzchni nie może być sucha ani podrażniona. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy 

kilka dni przed zabiegiem stosować emoilienty / kremy nawilżająco  kojące/. 

• nie wyrywać włosów min. 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem 

• nie stosować kremów depilujących na tydzień przed zabiegiem 

• nie opalać się na 3 tygodnie przed zabiegiem 

• nie stosować kremu samoopalającego na tydzień przed zabiegiem 

• nie stosować kremu z retinolem i witaminą C na 2 tygodnie przed zabiegiem 

• nie stosować ziół (dziurawiec, nagietek) na 2 tygodnie przed zabiegiem 

• nie wykonywać peelingu na tydzień przed zabiegiem. 

Osoby bardzo wrażliwe na ból na 0,5h przed zabiegiem powinny posmarować powierzchnię 

depilacyjną specjalnym kremem znieczulającym EMLA /dostępny na receptę./ 

Pierwszy zabieg poprzedzony jest konsultacją. Osoby zakwalifikowane do zabiegu mają wykonaną 

próbę laserową z ustaleniem optymalnych dla danego fototypu skóry parametrów zabiegowych. 

Bezpośrednio po zabiegu 

Naturalnym objawem po zabiegu jest czasowy obrzęk i/lub zaczerwienienie depilowanego obszaru 

skóry który ustępuje po kilku godzinach. W tym czasie /2-3 dni po zabiegu/ należy skórę traktować 

bardzo delikatnie: 

• myć żelem bezmydłowym albo mleczkiem bezalkoholowym 

• nie stosować dezodorantów i antyperspirantow /jeśli depilacja dotyczyła pach/ 

• stosować krem Alantan Plus, Bepanthen 

• preparaty o działaniu złuszczającym można wprowadzić dopiero po 2 tygodniach od zabiegu. 

  

Do 2 tygodni po zabiegu należy bezwzględnie ZREZYGNOWAĆ z opalania! 

W tym czasie miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni UV należy zabezpieczyć kremem 

z wysokim filtrem co najmniej 50. 

Przeciwwskazania 

ciąża, choroby nowotworowe, leczenia hormonalne, leczenie niepłodności, leczenie chorób tarczycy, 

terapia doustna retinoidami /Roaccutane/, terapia miejscowa kremami z vit. A, C, kwasami 

owocowymi i lekami złuszczającymi, przyjmowanie środków pochodzenia ziołowego /dziurawiec, 

nagietek/,świeża opalenizna, skóra po stosowaniu samoopalacza, wcześniejsza depilacja przez 



wyrywanie /peseta, wosk, depilator mechaniczny/, skóra ze skłonnością do przebarwień, 

dermatologiczne zmiany skórne /bielactwo, łuszczyca, opryszczka, znamiona barwnikowe/, reticularis 

/marmurkowa skóra/, fotodermatozy i padaczka. 

Odradza się wykonywania zabiegu na włosy blond, siwych, rudych, ze względu na małą skuteczność 

depilacji laserowej. 

  

  

Do efektywnego usunięcia owłosienia potrzeba minimum 4-7 zabiegów, powtarzanych w odstępach 

średnio co 4-9 tygodni. 

 


