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TRÓJWIĄZKOWA MOC 
LASEROTERAPII

BEZBOLESNA EPILACJA JASNYCH 
I CIEMNYCH WŁOSÓW

CZY SKUTECZNA 
EPILACJA LASEROWA 

MOŻE BYĆ BEZBOLESNA?
Zabiegi epilacji laserami diodo-
wymi są niezwykle popularne 
we współczesnej kosmetolo-
gii. Okazuje się, że metoda ta 
oprócz wysokiej skuteczności, 
jest metodą bezpieczną, a pod-
czas poprawnie wykonanej serii 
nie zauważamy żadnych efek-
tów niepożądanych. Do tej pory 
cechowała się także dość dużą 
bolesnością oraz dyskomfor-
tem dla pacjenta. Na przełomie 
lat wiele się natomiast zmieniło. 

Dzięki zastosowaniu krótkich 
impulsów, przy odpowiednio 
wysokiej mocy, połączeniu dzia-
łania trzech wiązek laserowych 
(755,808 oraz 1064 nm), oraz 
bardzo wydajnemu systemowi 
chłodzenia, bezbolesna epilacja 
jest jednak możliwa. To zupeł-
nie nowa, innowacyjna odsłona 
zabiegów epilacyjnych w Polsce 
i na świecie. 

POTRÓJNA MOC 
LASEROTERAPII , 

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ 
I KOMFORT OD 

PIERWSZEGO UŻYCIA!
Royal Epil Medical to innowacyj-
ny laser do bezbolesnej i skutecz-
nej epilacji w Twoim gabinecie. 
Cechuje go niezwykła precyzja 
i skuteczność, a wysoka moc – aż 
1200 W pozwala osiągnąć świet-
ne rezultaty w stosunkowo krót-
kim czasie. Royal Epil Medical 

odpowiada na potrzeby różnych 
fototypów skóry, oraz niweluje 
włosy ciemne, brązowe i blond. 
To bardzo dobra wiadomość, 
zwłaszcza dla mieszkańców na-
szej szerokości geograficznej, 
gdzie dominuje jaśniejszy kolor 
włosa. Jak dotąd, mówiło się, że 
gwarantem skutecznej epilacji, 
jest włos gruby i ciemny. Dziś 
jesteśmy w stanie uzyskać zado-
walające rezultaty także w przy-
padku jaśniejszego owłosienia, 
co zmienia podejście do współ-
czesnej epilacji laserowej. A to 
wszystko dzięki innowacyjne-
mu połączeniu trzech wiązek 
laserowych –  755 nm, 805 nm 
oraz 1064 nm.

Działanie lasera Royal Epil Me-
dical opiera się na selektywnej 
fototermolizie. Mieszki włoso-
we i łodygi włosowe są bogate 
w melaninę. Melanina znajduje 
się w komórkach macierzy wło-
sa i może przenosić się do łodygi 
włosa. Energia lasera diodowego 
może być selektywnie absorbo-
wana przez melaninę, powodując 
gwałtowny wzrost temperatury, 
co prowadzi do zniszczenia bro-
dawki warstwy właściwej skóry 
i innych tkanek mieszków wło-
sowych, ostatecznie prowadząc 
do usunięcia włosów. Oprócz od-
działywania na melaninę Royal 
Epil działa także na naczynia 
odżywiające włos, co prowadzi 
do obumarcia komórek poprzez 
brak dotlenienia i doprowadza-
nia substancji odżywczych. 

DLACZEGO ROYAL EPIL?
• trójwiązkowy system epilacji 

włosa
• niezwykle wydajny system 

chłodzenia, szkiełko szafirowe 
schładza się nawet do 0 °C.

• bezbolesny zabieg
• skuteczne programy zabiegowe
• trwałe efekty

CHCESZ WIEDZIEĆ 
WIĘCEJ?
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