Epilare progresiv definitiva

1. Ce reprezinta sistemul de epilare definitiva DERMEO?
Acest sistem utilizeaza lumina intens pulsata, emisa sub forma de flash-uri de un
echipament de ultima generatie. Tehnica utilizata este non-invaziva, cu rezultate
durabile si se desfasoara in siguranta si confort pentru pacient, scopul fiind epilarea
progresiv definitiva a parului nedorit.
2. Cum functioneaza?
Lumina intens pulsata este absorbita de melanina, un pigment prezent normal in
foliculul pilos in timpul fazei de crestere (faza anagena) si este apoi condusa catre
radacina firului de par. Aceasta lumina se transforma in caldura, caldura care apoi
distruge foliculul pilos si radacina acestuia fara efecte adverse. Acest fenomen se
numeste “fototermoliza selectiva” sau “fotoepilare”.
3. Care sunt indicatiile si pentru ce zone ale corpului?

Lumina intens pulsata prin sistemul DERMEO poate fi utilizata in scopul epilarii
definitive atat la femei cat si la barbati, pentru orice zona a corpului, conditia fiind ca
tegumentul sa fie normal (integru). Trebuie mentionat ca este recomandat ca
tegumentul sa nu fie expus la soare inainte sau dupa sedinta de epilare. Absenta
melaninei in foliculul pilos impiedica transferul caldurii, ceea ce explica lipsa rezultatelor
in cazul parului alb si de asemenea de ce sunt necesare sedinte suplimentare de epilare
in cazul parului blond.
4. Ce rezultate inregistreaza acest tip de tratament?
Rata de success inregistrata a fost de peste 80%. Studiile clinice efectuate pe o perioada
de cativa ani si in mai multe tari ale Globului confirma gradul ridicat de eficenta in
epilarea progresiv definitiva.
5. Cate sedinte de tratament sunt necesare?
Numarul sedintelor depinde de natura si tipul pielii, gradul de pigmentare al
tegumentului, varsta, sex. In medie sunt necesare 8 – 12 sedinte de tratament la interval
regulate de aproximativ 6 saptamani.
6. Care sunt costurile?
Pretul este foarte rezonabil datorita eficacitatii demonstrate pe termen lung,
comparativ cu metodele traditionale de epilare.
Avantajele acestei tehnici:







rapida si eficienta
pret rezonabil
neinvaziva
lipsita de riscuri (nu utilizeaza razele uv)
progresiva si cu rezultate durabile in timp
confortabila

Restrictii in utilizarea acestei tehnici:





tegumentul trebuie sa fie integru (fara abraziuni sau alt tip de leziuni, fara boli
dermatologice)
pacientul trebuie sa nu utilizeze medicamente fotosensibilizante, vitamina A sau K
sarcina reprezinta o contraindicatie
se recomanda evitarea solarului sau a agentiilor de bronzare (geluri, creme, etc)

Pentru obtinerea celor mai bune rezulate se interzice epilarea cu ceara inaintea sesiunii de
tratament deoarece este absolut necesar ca foliculul pilos sa fie prezent, asa incat acesta sa
ghideze lumina si caldura catre radacina in scopul distrugerii acesteia.

