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W gabinetach DepilConcept staramy się aby 
każda indywidualna terapia trwałej depilacji SHR 
była jak najbardziej skuteczna. Podczas zabiegu 
światło wychwytuje barwnik, który znajduje się 
we włosie (melaninę) i po nim dociera do cebulki, 
aby ją skutecznie zniszczyć i w efekcie zredukować 
owłosienie na ciele.

Dużą zaletą technologii SHR in Motion stosowanej 
w naszych salonach jest możliwość depilacji 
również jaśniejszych włosów oraz wykonywanie 
jej przy ciemniejszej karnacji!

Dlatego kolor Twojego owłosienia lub odcień 
skóry nie wpłynie negatywnie na efekt końcowy 
– terapię dostosujemy do Twojego ciała!  
Wyjątkiem jest fototyp 6 na którym nie 
wykonujemy fotodepilacji.

Dodatkowo jeżeli zastanawiasz się nad wyborem 
metody i chcesz porozmawiać z nami o swoich 
oczekiwaniach zapraszamy Ciebie na bezpłatną 
konsultację, podczas której obejrzymy włoski 
i opracujemy odpowiedni harmonogram 
zabiegowy.
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Zabiegi trwałej fotodepilacji SHR in Motion 
w gabinetach DepilConcept można wykonać 
na wszystkich częściach ciała oraz na 5 
fototypach skóry – według klasyfikacji Fitzpatricka
– 6 typów w zależności od ilości melatoniny 
w skórze. Wyjątkiem są: okolice oczu i brwi, skóra 
głowy oraz jądra w przypadku depilacji bikini 
u mężczyzn oraz 6 fototyp skóry.

Poniższa tabelka pokazuje zależność: pomiędzy 
odcieniem skóry, a reakcją na światło słoneczne. 
Analizując te dwa parametry, możemy określić 
fototyp skóry i dzięki temu bezpiecznie oraz 
efektywnie dobrać dla każdego klienta idealne 
parametry zabiegu.
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W gabinetach DepilConcept wszystkie Klientki 
mogą wybrać zróżnicowane metody skutecznej 
i trwałej depilacji. W przypadku wystąpienia 
trwałych lub przejściowych przeciwwskazań do 
wykonania zabiegu fotodepilacji SHR in Motion, 
proponujemy depilację woskiem. 

Pamiętaj! Wszystkie przeciwwskazania najlepiej 
jest omówić na spotkaniu ze specjalistą 
DepilConcept bezpośrednio w salonie – na pewno 
doradzimy najlepsze możliwe rozwiązanie.

DEPILACJA WOSKIEM DEPILCONCEPT

Depilacja woskiem polega na umiejętnym 
usuwaniu mechanicznym włosków (wyrywaniu) 
przy użyciu wosku, którego zadaniem jest przykleić 
się do włosa i usunąć włos wraz z cebulką. Zanim 
włos odrośnie, możesz cieszyć się gładką skórą 
od 2 do nawet 5 tygodni.
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Czasami może wystąpić 
przeciwwskazanie do zabiegu 
fotodepilacji SHR.  Zabiegu 
wykonywane przy użyciu technologii 
IPL SHR In Motion są bardzo bezpieczne 
i nie niosą wysokiego ryzyka 
powstawania podrażnień. U każdej 
osoby wykluczamy dla jej 
bezpieczeństwa przeciwwskazania, 
które możemy podzielić na bezwzględne 
– oznaczają całkowity zakaz 
wykonywania zabiegów i względne                     
– zabieg może być wykonywany pod 
pewnymi warunkami.

Przeciwwskazania bezwzględne (zabieg 
nie może być wykonany):

• nowotwory skóry i innych narządów
• duże, szybko rosnące zmiany 

barwnikowe (pieprzyki o 
nieregularnym kształcie lub kolorze 
mogą oznaczać czerniaka)

• choroby tkanki łącznej (twardzina, 
toczeń rumieniowaty układowy, 
zespół Sjögrena, mieszana choroba 
tkanki łącznej oraz reumatoidalne 
zapalenie stawów

• skłonność do powstawania blizn 
przerostowych (mocno wyniosłych 
ponad powierzchnię skóry)

• padaczka (epilepsja)
• porfirie (grupa chorób polegających 

na zaburzeniach w syntezie hemu                 
– bardzo ważnego elementu krwi

• fotodermatozy – choroby 
wywoływane przez światło 
słoneczne, do których zaliczamy 
m.in.: osutki świetlne, pokrzywkę 
świetlną, wyprysk świetlny, toczeń 
rumieniowaty, chorobę Dariera

• nadwrażliwość na światło słoneczne
• ciąża
• aktywna opryszczka
• uszkodzenia skóry i wypryski                        

w miejscu przeprowadzania zabiegu
• metalowe protezy i implanty                                         

w miejscu przeprowadzania zabiegu
• rozrusznik serca

Przeciwwskazania względne (zabieg 
może być wykonany pod pewnymi 
warunkami):

• występowanie czerniaka w rodzinie
• skłonność do powstawania 

naczyniaków i/lub żylaków
• cukrzyca
• bielactwo
• łuszczyca
• przyjmowanie leków rozrzedzających 

krew
• przyjmowanie leków hormonalnych 

(doustne środki antykoncepcyjne                    
i hormonalne

• karmienie piersią
• aktywne infekcje
• wiek poniżej 18 roku życia – w wieku 

13-16 lat zabieg jest możliwy                            
z pisemną zgodą rodzica lub 
opiekuna

• świeża lub intensywna opalenizna
• inwazyjne zabiegi kosmetyczne, np. 

peelingi chemiczne, 
mikrodermabrazja

• depilacja woskiem przeprowadzana 
w miejscu wykonywania zabiegu

• przyjmowanie substancji 
fotouczulających (sprawdź listę 
substancji tutaj)

• nierealne oczekiwania

Pamiętaj!  Skontaktuj się z nami PRZED 
ZABIEGIEM mailowo lub telefonicznie       
w celu konsultacji.
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Tak – przed zabiegiem fotodepilacji SHR in Motion konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie – zwykle jest to usunięcie maszynką lub 
trymerem zbędnego owłosienia tuż przed zabiegiem.

Na około 4 tygodnie przed zabiegiem należy zrezygnować z:

• 2 tygodnie przed nie powinno się intensywnie opalać,
• kosmetyków i leków, które uwrażliwiają skórę na działanie 

promieniowania,
• opalania na dworze i na solarium (jeśli przebywamy dużo na 

świeżym powietrzu, warto stosować kosmetyk z wysokim filtrem 
przeciwsłonecznym – minimum SPF 30 lub zasłaniać ciało odzieżą),

• wyrywania włosków – czyli z depilacji woskiem, pastą cukrową, 
depilatorem, pęsetką, a także z kremów do depilacji i nitkowania.

• wyrywania włosów woskiem czy depilatorem 4 tygodnie przed 
zabiegiem,

• należy uważać na produkty zawierające olejki eteryczne, pochodne 
witaminy A i kwasu salicylowego, niektóre zioła oraz leki 
przeciwcukrzycowe, moczopędne, sulfonamidy, dziegcie, 
przeciwgrzybicze, przeciwtrądzikowe, niektóre hormony (HTZ) oraz 
niektóre leki,

• wszelkich zabiegów drażniących skórę, takich jak: 
mikrodermabrazja, peelingi chemiczne czy mechaniczne (na skórze, 
na której będzie wykonywany zabieg) oraz z kąpieli w mocno 
chlorowanej wodzie. Mikrodermabrazja  1 tydzień przerwy, basen                          
– od 1 do 2 dni przed zabiegiem.

Dodatkowo w dniu zabiegu nie powinno się nakładać na skórę 
poddawaną depilacji żadnych preparatów kosmetycznych.

Pamiętaj! Wszystkie powyższe zalecenia należy stosować w trakcie 
całej serii zabiegów.
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Wizyta w gabinecie DepilConcept to komfort, 
relaks oraz czas na rozmowę o Twojej skórze, jej 
pielęgnacji oraz o zabiegach m.in.: depilacji, 
odmładzania czy też kosmetykach! Klientki cenią 
sobie wyjątkową atmosferę, prywatność oraz 
profesjonalizm. Dlatego też nasza marka 
otrzymała w 2017 i 2018 roku odznaczenie 
KOBIECEJ MARKI ROKU! Za co serdecznie 
dziękujemy!

PIERWSZA WIZYTA

Podczas spotkania w gabinecie DepilConcept 
kosmetolog lub kosmetyczka przeprowadza 
dokładny wywiad, aby wykluczyć ewentualne 
przeciwwskazania do zabiegu i zaproponować 
najlepszą terapię dla uzyskania 
satysfakcjonujących efektów – harmonogram 
zabiegów.

Konsultacja trwa zazwyczaj ok. 30-40 minut.

Czas zabiegu depilacji uzależniony jest od 
wybranych stref ciała i ustalony jest podczas 
wizyty.

Najlepiej zarezerwować sobie ok 1 godziny na 
pierwszą wizytę.
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