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INFORMATOR – LASEROTERAPIA E-LIGHT/ SHR: ZABIEG REDUKCJI OWŁOSIENIA, PRZEBARWIEŃ, NACZYNEK LUB RUMIENIA, TERAPII 

TRĄDZIKU  

 

1. CEL ZABIEGU I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABIEGU 

Laserowa redukcja/ usuwanie owłosienia, przebarwień, naczynek lub rumienia polega na skierowaniu odpowiedniej wiązki światła IPL 

wzmocnionej falą radiową, która oddziałuje na dany barwnik zawarty w skórze. W przypadku owłosienia i przebarwień tym barwnikiem 

będzie melanina, czyli cząsteczka odpowiadająca za zabarwienie włosa lub skóry. Przy zabiegu redukcji rumienia lub naczynek 

barwnikiem, który oddziałuje z wiązką lasera jest hemoglobina.  

Barwniki pochłaniają światło, które następnie podgrzewa naczynia krwionośne i/ lub tkankę wokół nagromadzonej melaniny, 

doprowadzając do ich trwałego usunięcia (również cebulek włosa). Jednocześnie skóra nie zostaje w żaden sposób uszkodzona. 

Laserowa terapia trądziku polega na oddziaływaniu wiązki światła na bakterie Propionibacterium Acnes, uważane za jedną z przyczyn 

choroby. Laseroterapia ma działanie przeciwzapalne oraz usprawnia proces gojenia się skóry trądzikowej. 

Innowacyjność metody SHR polega na wyeliminowaniu dyskomfortu bólowego i ryzyka poparzeń- przed zabiegiem nie ma potrzeby 

stosowania maści znieczulających. 

2. WSKAZANIA DO ZABIEGU 

Wykonanie serii zabiegów laseroterapii E-LIGHT/ SHR skutkuje znaczną redukcją problemów z przebarwieniami, zbędnym owłosieniem, 

czy naczynkami. W przypadku usuwania owłosienia zalecamy wykonanie minimum 6 zabiegów w serii. 

Wskazania i zalety zabiegu redukcji owłosienia: 

• kompleksowe usunięcie wszystkich kolorów włosów, od czarnego, po rude i jasny blond, 

• eliminacja problemu wrastających włosków już po pierwszym zabiegu, 

• „czarne kropki” po goleniu, 

• krostki i podrażnienia w okolicach bikini, 

• możliwość wykonywania zabiegów również latem, 

• bezpieczeństwo stosowania również na opalonej skórze, 

• krótki czas trwania zabiegu, 

• niski próg bólu związany z klasyczną depilacją, 

• zminimalizowanie dyskomfortu bólowego (zabieg jest niemalże bezbolesny). 

Epilacja laserowa SHR prowadzi do osłabienia i z czasem redukcji niechcianego owłosienia. Osłabione poprzez dawkę promieni włoski 

robią się coraz słabsze i cieńsze, czego skutkiem jest coraz większe ich wypadanie. Nowe, odrastające włoski pojawiają się znacznie później 

i są o wiele cieńsze. Między 10 a 14 dniem od zabiegu włoski zaczynają wypadać. Po pierwszym zabiegu możemy stracić od 20 do 30 % 

owłosienia. Dzięki wykorzystaniu technologii SHR pozbywamy się także niechcianych skutków ubocznych często pojawiających się 

podczas korzystania z innych metod depilacji, takich jak zacięcia, „czarne kropki” oraz występujące zaraz po goleniu maszynką, 

zaczerwienia, podrażnienia, wrastające włoski, krostki w okolicach bikini, pękanie naczynek krwionośnych, nadwrażliwość na chemiczne 

środki do depilacji i wiele innych. 

Wskazania do zabiegu redukcji przebarwień: 

• ostuda 

• piegi, przebarwienia posłoneczne 

• przebarwienia polekowe 

• ciemne przebarwienia pozapalne (potrądzikowe) 

• plamy soczewicowate (starcze) 

• przebarwienia hormonalne 

Wskazania do zabiegu redukcji rumienia lub naczynek to: 

• teleangiektazje, 

• rumień, 
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• zaburzona gra naczyniowo-ruchowa skóry: rumień pojawiający się pod wpływem czynników termicznych, emocji i 

spożywanych napojów oraz posiłków, 

• naczyniaki (gwiaździste, płaskie, jamiste, starcze), 

• znaczne zaczerwienienia skóry, 

• trądzik różowaty, 

• świeże przebarwienia pozapalne (potrądzikowe). 

Wskazania do zabiegu terapii trądziku: 

• trądzik różowaty objawiający się grudkami i krostkami, 

• krostki, 

• grudki, 

• nadmierne wydzielanie sebum oraz trądzik pospolity i towarzyszące mu stany zapalne skóry, 

• zaskórniki, 

• wypryski ropne, 

• przebarwienia potrądzikowe, 

• blizny potrądzikowe. 

Ilość zabiegów w przypadku redukcji przebarwień, rumienia, czy terapii trądziku uzależniona jest od stopnia rozległości i zaawansowania 

problemu. Najłatwiejsze do usunięcia są przebarwienia naskórkowe, czyli zlokalizowane w powierzchniowych warstwach skóry, łagodne 

stopnie trądziku, czy mało rozległy rumień. W tych przypadkach zadowalające efekty widoczne są już po 1 zabiegu. 

Bardziej problematyczne są przebarwienia skórne, czyli takie w których barwnik położony jest głębiej, oraz rozległy rumień w przebiegu 

trądziku różowatego. W tych przypadkach ilość zabiegów ustalana jest indywidualnie – do ich redukcji potrzebne jest zazwyczaj 3-5 

zabiegów w odstępach 3-4 tygodniowych. W przypadku nawracających przebarwień konieczne jest wykonanie serii 10 zabiegów.  

 

3. POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE 

Jak każdy inny zabieg, także laseroterapia może przynosić pewne skutki uboczne. Nie występują one u każdego. W niektórych 

przypadkach osoby poddane zabiegom doświadczają pojawieniu się w jego miejscu ciemniejszych lub jaśniejszych przebarwień skóry, 

mogą pojawić się pęcherze lub oparzenia. 

Działania niepożądane, które występują najczęściej to: to zaczerwienienie, obrzęk, napięcie i suchość skóry. Zwykle objawy te znikają po 

7-10 dniach.  

 

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED I PO ZABIEGU  

Zalecenia do zabiegu redukcji owłosienia: 

• Około 4 tygodnie przed pierwszą wizytą zrezygnować z depilacji usuwającej owłosienie wraz z cebulkami (m.in. depilacji 
woskiem, pęsetą). 

• W okresie od trzech do jednego tygodnia przed zabiegiem nie należy korzystać z inwazyjnych zabiegów kosmetycznych, takich 
jak, peelingi chemiczne czy botox. 

• Owłosienie przed zabiegiem powinno być zgolone maszynką, preferowany odrost włosów to 2-3 mm. 

• Około 2 dni przed wizytą nie należy stosować peelingów i innych agresywnych kosmetyków, kremów rozjaśniających czy 
kosmetyków perfumowanych. 

• Na 2 dni bezpośrednio przed zabiegiem oraz 2 dni po zabiegu nie wolno wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych 
oraz solarium. 

• Po serii zaleca się wykonywanie zabiegów przypominających, mniej więcej raz na pół roku, w celu podtrzymania rezultatów. 

• W dniu zabiegu skóra powinna być naturalna, niczym nie smarowana, ubranie powinno luźne i wygodne, a organizm dobrze 
nawodniony. 

• Po zabiegu nie zaleca się korzystania z inwazyjnych zabiegów kosmetycznych, stosowania kosmetyków o działaniu drażniącym, 
np. kremów antycellulitowych w miejscu zabiegu przez 2 tygodnie. 

• W kolejnym dniu po zabiegu można rozpocząć golenie maszynką. Pomiędzy zabiegami zaleca się golenie tylko tą metodą. 
 
Zalecenia do zabiegu redukcji przebarwień, rumienia lub naczynek oraz terapii trądziku: 

• Zabieg najlepiej wykonywać w miesiącach wrzesień- kwiecień. 

• W okresie od trzech do jednego tygodnia przed zabiegiem nie należy korzystać z inwazyjnych zabiegów kosmetycznych, takich 
jak, peelingi chemiczne czy botox. 

• Około 2 dni przed wizytą nie należy stosować peelingów i innych agresywnych kosmetyków, kremów rozjaśniających czy 
kosmetyków perfumowanych. 

• Na drugi dzień po zabiegu redukcji przebarwień będą one ciemniejsze. Przez kilka kolejnych dni plamy będą łuszczyły się, aż do 
całkowitego odsłonięcia nowej, zdrowej skóry. 



• Po zabiegu mogą pojawić się strupki, zaczerwienienie – nie należy ich samodzielnie odrywać, zalecamy delikatne mycie i 
stosowanie rekomendowanych przez nas kosmetyków. 

• Po zabiegu i w trakcie całej serii zabiegowej kluczowe jest stosowanie kremu przeciwsłonecznego z filtrem SPF 50. 

• Bezpośrednio po zabiegu można wrócić do swoich codziennych aktywności. Zabiegi nie wymagają okresu rekonwalescencji. 
Można wykonywać makijaż. 

 
 

5. PRZECIWWSKAZANIA DO LASEROTERAPII E-LIGHT/ SHR 
 

• Osłabienie organizmu. 

• Skłonność do bliznowacenia, keloidy. 

• Bielactwo. 

• Łuszczyca. 

• Aktywne infekcje (wirusowe, bakteryjne, grzybiczne – również na dłoniach). 

• Nieustabilizowane choroby tarczycy (Nadczynność , Niedoczynność, Hashimoto). 

• Choroby wewnętrzne: nowotwór (wymagana konsultacja z lekarzem), cukrzyca, aktywna infekcja, epilepsja inne zaburzenia 

neurologiczne, alergia. 

• Choroby krwi (anemia, małopłytkowość). 

• Choroby autoimmunologiczne (np. toczeń, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów). 

• Tendencja do opryszczki (wymagana konsultacja z lekarzem i zastosowanie kuracji - Heviran). 

• Botox, wypełniacz w miejscu zabiegu, 

• Kriochirurgia w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

• Zabiegi chirurgiczne. 

• Instrumenty medyczne i elektroniczne typu: aparat słuchowy, rozrusznik serca. 

• Przyjmowanie ziół: dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp polny. 

• Stosowanie leków przeciw krzepliwości (np.Aspiryny). 

• Leki przeciwwirusowe. 

• Terapia retnoidami / izotretynoina / pochodna wit. A (min. 6 miesięcy po skończeniu leczenia) 

• Leczenie sterydami (min. 4 tygodnie po skończonej kuracji w terapii miejscowej , 3-6 miesięcy po kuracji stosowanej 
wewnętrznie). 

• Terapia antybiotykami (min. 4 tygodnie po skończonej kuracji w terapii miejscowej, 3-6 miesięcy po kuracji stosowanej 
wewnętrznie). 

• Ciąża, Laktacja. 

• Depilacja woskiem i pęsetą (zaprzestać używania na 2-3 tygodnie przed zabiegiem), 

• Nałogowe opalanie. 

• Picie alkoholu przed i po zabiegu. 
 


