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Depilacja laserem - Femmalium MED SPA
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Pomału zbliża się lato, okres bikini, krótkich spodenek, spódniczek- epoka pokazywania nóg i pozostałych
części ciała. Powszechnie wiadomo że utrzymanie wzorowo wyglądających nóg czy pach bez tak zwanego
jeżyka sprawia nie mało trudności. Odrastające co dwa dni włoski każdorazowo stają się bardziej twarde i
cięższe do eliminacji. Po za systematycznym usuwaniem włosów jednokrotną maszynką znajduje się wiele
rozlicznych technik likwidacji nadmiernego owłosienia, między innymi depilacja cukrem, depilacja
depilatorem, depilacja laserem. Każda z tych technik ma swoje zalety i wady, jest mniej lub bardziej bolesna a
jej skutki są krócej lub dłużej zauważalne. Coraz częściej jednak sposoby takie jak maszynka do golenia czy
depilacje depilatorem, cukrem, woskiem przechodzą do lamusa. Nową i najskuteczniejszą metodą
permanentnego i efektywnego pozbywania się owłosienia jest depilacja laserowa zwana również laserowym
usuwanie owłosienia. Na rynku isteniej wiele różnorakich systemów laserowych, między innymi: laser
Spectro ICE z gamy ALMA, laser Mediostar, laser IPL (Quantum IPL albo GEM IPL), COHERENT
LightSheer Et Diode. Jak widać wybór jest dość duży i od osobistych preferencji jak i zawartości portfela
zależeć będzie jakim modelem laseru zostanie przeprowadzona depilacja laserem. W gabinecie kosmetycznym
Femmalium MED SPA w Krakowie zadbaliśmy o to by nasi goście byli usatysfakcjonowani z efektów
laserowego usuwania owłosienia w naszym gabinecie kosmetycznym. Nabyliśmy jeden z najnowszych i
najbardziej skutecznych laserów na rynku - laser Spectrum ICE z gamy Alma - dzięki któremu trwałe
usuwanie owłosienia nie jest już tak nieprzyjemne a efekty widoczne są po zaledwie paru repetycjach.
Dodatkową zaletą laseru Spectrum ICE jest to iż depilacji nie trzeba powtarzać po latach, owłosienie zostało
permanentnie usunięte co znaczy że włosy nie zaczną pojawiać się od nowa. Salon piękności Femmalium
MED SPA po za zabiegem laserowego usuwania owłosienia dysponuje szerokim wachlarzem usług z zakresu
medycyny estetycznej, takich jak: leczenie trądziku, lipoliza, zamykanie naczynek, peeling chemiczny,
fotoodmładzanie.
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