
LASER DIODOWY INVICTUS 

Zabiegi depilacji laserem diodowym pozwalają uzyskać trwałą, częściową redukcję owłosienia. Trwała 

redukcja dotyczy ok. 80-90% włosów. Reszta włosów może odrastać w ciągu życia, ale ich ilość jest 

niewielka i z reguły są to włosy delikatne i jaśniejsze. INVICTUS wyposażony jest w intuicyjny system 

bezpieczeństwa parametrów, dzięki czemu skutki uboczne są prawie niemożliwe. Dodatkowy 

komfort podczas zabiegu zapewnia mechanizm chłodzenia. 

Depilacja laserem diodowym pozwala termiczne usunięcie mieszka włosowego. Jest to 

proporcjonalne do ilości i wielkości barwników w nim zawartych. Proces ten prowadzi do zniszczenia i 

zaniku mieszka. Działanie lasera INVICTUS i emitowana przez urządzenie energia nie jest szkodliwa 

dla zdrowia. Laser diodowy działa powierzchownie i nie zakłóca czynności życiowych klienta. Zabiegi 

mogą być wykonywane u osób w każdym wieku. Mechanizm chłodzenia działa na skórę 

przeciwbólowo i daje przyjemne uczucie, nie powodując dyskomfortu podczas zabiegu. Reakcja skóry 

Każdy pacjent może inaczej zareagować na światło lasera. Może wystąpić zaróżowienie, obrzęk, które 

mogą utrzymywać się nawet do kilku dni po zabiegu. Każdy Pacjent na światło lasera reaguje inaczej, 

dlatego tez skóra po zabiegu może być zaróżowiona, a może też wystąpić obrzęk okołomieszkowy, 

utrzymując się do kilku godzin od zabiegu, a nawet kilka dni przy skórze wrażliwej. 

Pierwszy zabieg usuwa od 30 do 60% włosków, a po 3 zabiegach depilacji można zaobserwować efekt 

usunięcia około 80-90% owłosienia. Pozostałe włoski to delikatne, cienkie i jasne włoski. Co się 

odczuwa podczas zabiegu? W czasie zabiegu można odczuwać lekkie ukłucia oraz ciepło w okolicy, 

która jest poddawana zabiegowi. U niektórych osób może wystąpić lekkie uczucie pieczenia i 

szczypania. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż laser diodowy INVICTUS posiada specjalny 

mechanizm chłodzący, który zwiększa komfort podczas zabiegu, działa znieczulająco. 

 

Jakie włosy najlepiej reagują na laseroterapię? 

Chromoforem w zabiegu jest melanina, dlatego włosy zawierające dużą ilość barwnika (najlepiej 

czarne). Istotny w depilacji jest również kolor skóry, im jaśniejsza skóra i ciemniejsze włosy (większy 

kontrast) tym lepszy efekt redukcji owłosienia. 

Dlaczego zabiegi należy powtarzać? 

Ponieważ wszystkie włosy w danym momencie znajdują się w tej samej fazie cyklu. Włos przechodzi 

kolejno etapy :anagen – fazę wzrostu (najistotniejsza dla zabiegu), katagen (faza uśpienia), podczas 

której włos nie rośnie od 3 do 8 tygodni a jest jeszcze połączony z mieszkiem włosowym i telogen, 

podczas którego włos ulega przesunięciu w mieszku (jednocześnie też tworzony jest nowy). 

Czy włosy znikną raz na zawsze? 

Laserem diodowym można uzyskać trwałą, częściową redukcję owłosienia. Trwała redukcja dotyczy 

ok. 80-90% włosów. Reszta włosów może odrastać w ciągu życia, ale ich ilość jest niewielka i z reguły 

są to włosy delikatne i jaśniejsze. 

Czy pacjentki z hirsutyzmem nie powinny wykonywać zabiegów depilacji laserowej? 

Jak najbardziej powinny, ale muszą pamiętać o jednoczesnym regulowaniu zaburzeń przez leczenie u 

endokrynologa (lub ginekologa), ponieważ bez tego depilacja będzie mało skuteczna. Kobiety z 

hirsutyzmem muszą liczyć się z koniecznością wykonania czasami większej liczby zabiegów i 

ewentualnego powtórzenia ich w przyszłości. 



Jak przygotować się do zabiegu depilacji laserowej? 

Najważniejsze zalecenia do depilacji laserowej dotyczą zakazu opalania skóry (w tym również 

solarium i samoopalacze) oraz usuwania włosów depilatorem lub woskiem na co najmniej miesiąc 

przed planowanym zabiegiem laserowym. Zaleca się dzień przed zabiegiem zgolić włosy. 

Dlaczego włosy bezpośrednio przed zabiegiem powinny być zgolone? 

W trakcie zabiegu wystające ponad powierzchnię skóry włosy będą ulegały spaleniu, co może 

prowadzić do oparzeń naskórka i nie przyjemnych odczuć. Poza tym zabieg taki będzie mniej 

skuteczny, ponieważ część energii emitowanej z lasera rozproszy się na odrośniętym fragmencie 

włosa a nie na tym, który jest głęboko w skórze (gdzie znajdują się również komórki odpowiadające 

za odrost włosa). 

 

Zalecenia przed zabiegiem: 

 Skóra w obrębie depilowanej powierzchni nie może być przesuszona, podrażniona i 

uszkodzona. 

 Na dzień przed zabiegiem należy zgolić włosy. 

 Unikać opalania, ekspozycji na promienie słoneczne. 

 

Pielęgnacja po zabiegu: 

 Powierzchnię zabiegową myć żelem bezmydłowym/ tonikiem bezalkoholowym lub czystą 

wodą. 

 Stosować kosmetyki łagodzące Bepanten, Alantan, Panthenol. 

 Nie stosować dezodorantów, antypespirantów. 

 Delikatnie osuszać skórę, nie trzeć. 

 Unikać zbyt obcisłej odzieży w dniu zabiegu. 

 Odrastających włosów nie usuwać pęsetą, woskiem, depilatorem, kremami. 

 Fotoprotekcja UVA UVB o wysokim wskaźniku ochrony, najlepiej 50 SPF. 

 Nie opalać się przez ok. 4 tygodnie. 

 Unikać preparatów złuszczających- 2 tygodnie po zakończonej serii. 

 Nie korzystać z basenu i sauny do 7 dni po zabiegu. 

 Następne zabiegi należy wykonywać w odstępach 4-9 tygodni. 

 

Jak często wykonuje się zabieg? 

Liczba wykonywanych zabiegów depilacji laserowej to kwestia indywidualna. Często jest to 

uzależnione od okolicy, w jakiej wykonywany jest zabieg, typu skóry a także barwy włosów. Efekty są 

widoczne już po pierwszym zabiegu, jednak zalecane jest wykonanie serii zabiegów (3-5 zabiegów), w 

odstępie co 4 tygodnie. 

Zachęcamy do skorzystania z pakietów zabiegowych. Przygotowane przez nas pakiety obejmują takie 

partie ciała jak : pachy, bikini, bikini głębokie, bikini brazylijskie, łydki, uda, całe nogi, ramiona, 

przedramiona, plecy, brzuch, broda, wąsik, cała twarz. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego 

pakietu zabiegowego. 



Przeciwwskazania do zabiegu: 

 ciąża, okres laktacji, 

 rozrusznik serca, metalowe części w ciele, pompa insulinowa, 

 świeża opalenizna (4 tygodnie przed zabiegiem należy przerwać opalanie), 

 samoopalacze, masła kakaowe, opalanie natryskowe, 

 zioła suplementy fotouczulające np. wyszczuplające(dziurawiec, nagietek – 2/3 tygodnie, 

 krem z retinolem (należy przestać używać 1 miesiąc przed zabiegiem), 

 retinoidy (ISOTREXIM, DIFFERIN, ZORAC, RETIN…), 

 leki światłouczulające np. na depresje, 

 przyjmowanie Accutanu (okres 6 miesięcy od zakończenia terapii), 

 sterydy miejscowe i ogólne, 

 choroby nowotworowe, guzy, 

 epilepsja, padaczka, 

 atopowe zapalenie skóry, 

 zarażenie wirusem HIV, AIDS, 

 żółtaczka typu B i C, 

 choroby autoimmunologiczne (bielactwo, łuszczyca), 

 basen (nie korzystać 2-3dni przed zabiegiem i tydzień po), 

 oxy karoten, Betakaroten, 

 zaburzenia krzepnięcia, stosowanie leków obniżających krzepliwość krwi, antykoagulanty, 

 kremy z witaminą A i C, zabiegi z kwasami AHA i BHA, 

 opryszczka w miejscu zabiegu, 

 skłonność do przebarwień, bliznowców, 

 depilacja woskiem i pęsetą, depilatorem (1 miesiąc przed), 

 peeling- min. 1 tydzień przed, 

 antybiotyki, 

 leki na bezpłodność (leki na menopauzę i antykoncepcja NIE UCZULAJĄ), 

 znamiona barwnikowe, 

 fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry, 

 aktywne infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry. 


