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Nová generácia epilačného
laseru – epilux
Čoraz väčšia obľúbenosť epilačných procedúr a trend hladkej
pokožky bez ochlpenia a ideálne bez námahy, otravného holenia alebo vytrhávania chĺpkov motivuje a núti výrobcov epilačných
prístrojov a pomôcok vyvíjať nové metódy a stále lepšie technológie.
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Rozmach a obľúbenosť epilačných ošetrení so sebou ale priniesol aj množstvo mýtov
a pre klientky zavádzajúcej reklamy. Napríklad záruka „stopercentného odstránenia
chĺpkov navždy“, je klasickým reklamným
ťahom, ktorý má ďaleko k pravde a vedie iba
ku sklamaniu klientok.
Medzi epilačnými technológiami, ktoré sa
využívajú alebo využívali v minulosti a súčasnými metódami sú tiež priepastné rozdiely
v účinnosti.
Cena a účinnosť rastie od obľúbenej, jednoduchej a cenovo najdostupnejšej depilácie – povrchového odstránenia chĺpkov depilačným
krémom, voskom, cukrovou pastou a pod., cez
hlavne v kozmetických salónoch obľúbenú
epilačnú technológiu IPL (Intenzívne Pulzné
Svetlo), často mylne zamieňanú s laserom, až
po moderné a v súčasnosti jednoznačne najúčinnejšie epilačné lasery, ktoré bývali v minulosti doménou väčších medicínskych centier aj
kvôli vysokej cene tejto technológie.
Epilácia laserom spočíva v tepelnej deštrukcii
vlasovej cibuľky pomocou absorpcie energie
laserového lúča. Vlasová cibuľka v rastovej
fáze obsahuje najviac farbiva melanínu, ktoré
absorbuje laserový svetelný lúč a tým vlasovú cibuľku ničí. V jednom čase sa na rôznych
miestach tela nachádza v rastovej fáze cca
25-30 % vlasov. Vlasové cibuľky, ktoré sú v tej
chvíli v ostatných fázach vývoja, kde ich nevieme účinne zasiahnuť, sa všetky skôr alebo
neskôr prebudia a začnú z nich rásť chĺpky.
To je dôvodom potrebných 4-6 tich opakovaní epilačného ošetrenia s odstupom od 3-6
týždňov podľa lokality. V „prestávke“ medzi
ošetreniami sa maximálne možné množstvo
chĺpkov dostane do rastovej fázy a laserový lúč
ich počas ďalšieho ošetrenia zasiahne a zničí.

Technické parametre a cena prístroja EpiLUX:
Vlnová dĺžka:
Ošetrovacia plocha:
Energia:
Frekvencia:
Dĺžka pulzu:
Hmotnosť:
Rozmery:
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INTELIGENTNÝ CHLADIACI SYSTÉM:

vďaka vývoju novej generácie vysokoúčinných

Prináša vysokovýkonné funkcie a

zdrojov, ktoré sú AŽ 5-KRÁT JASNEJŠIE

doteraz nevídané ZNÍŽENIE nákladov

AKO 1000-WATTOVÝ LASER.

na obstaranie a údržbu.

Je vybavený jedným systémom
chladenia vzduchu.

EpiLUX

INOVÁCIA VÁS ODŠTARTUJE.

LASEROVÁ EPILÁCIA PRE KAŽDÝ SALÓN

EpiLux je revolučný epilačný laser

Nová generácia laserovej epilácie

808 nm
13x30 mm (veľká hlavica)
12x20 mm (malá hlavica)
4-24J cm2
1-5 Hz
100 – 300 ms
10 kg
460 mm (d) x 460 mm (š) x 950 (v)

750 € + DPH
Cena novej hlavice: 550 € + DPH
Cena: 10

EpiLUX je
revolučný LED
diódový epilačný
laser, ktorý
poskytuje
bezbolestné
a zároveň
efektívne
ošetrenie.

Princíp účinku všetkých epilačných laserov je
veľmi podobný – tepelná deštrukcia vlasovej
cibuľky sústredenou energiou laserového lúča.
Rozdiely medzi lasermi sú vo vlnovej dĺžke
používaného laserového svetla, type diód, výkone prístroja ale aj pre klienta dôležitejšími
kritériami – v rýchlosti účinku a v úrovni BOLESTIVOSTI zákroku.
Dá sa pokojne povedať, že väčšina prístrojov,
či už Alexandritových alebo diódových epilačných laserov od overených výrobcov je vysoko
účinná a pre používanie bezpečná, ošetrenie je
však často pre klienta viac alebo menej nepríjemné až bolestivé.
Rok 2020 priniesol aj na poli laserovej epilácie
novinky, nové technológie a zlepšenia.
Jednou z nich je aj konštrukcia nového LED
diódového epilačného laseru EpiLUX od tradičného talianskeho výrobcu medicínskych
a kozmetických prístrojov Winform Medical
Engineering.

PRE KOZMETICKÉ SALÓNY A MEDICÍNSKE CENTRÁ
rehabilitácia l športová medicína l fyzioterapia

Winmed s.r.o., distributor prístrojov Winform pre SR a ČR
Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, 0905 644 151, bato@winmed.sk, www.winform.sk
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Po bezbolestnej rázovej vlne s rádiofrekvenciou ReCell pre odstránenie celulitídy a kombinovanej rádiofrekvencii s mezoterapiou
TECAR CRV prináša tento výrobca ďalšiu inováciu tentokrát na poli laserovej epilácie.

„NAJNOVŠIA TECHNOLÓGIA
EpiLUX DOKÁŽE V IDEÁLNOM
PRÍPADE ODSTRÁNIŤ
VÄČŠINU NEŽELANÉHO
OCHLPENIA A JE
NAJVHODNEJŠOU
METÓDOU AJ PRE TMAVŠIU
POKOŽKU A EPILÁCIU V LETE“

Čím sa novogeneračný
epilačný laser EpiLUX líši
od svojich predchodcov?
EpiLUX je revolučný LED diódový epilačný
laser s osvedčenou vlnovou dĺžkou 808 nm,
ktorý vďaka vývoju novej generácie laserových
zdrojov ultra vysokej účinnosti poskytuje bezbolestné a zároveň efektívne ošetrenie. Túto
efektivitu zabezpečuje nová generácia diód
s červeným ako pri doterajších laseroch.
Pre Vás, majiteľov estetických centier a kozmetických salónov, je okrem účinku a komfortu
ošetrenia ďalším extrémne dôležitým a niekedy až limitujúcim faktorom aj výška nákladov
na prevádzku laseru teda cena prístroja a jeho
údržby, ktorá zahrňuje pravidelnú výmenu
ošetrovacej hlavice.
Praktický význam vysokej svietivosti nových
diód použitých v prístroji EpiLUX je v rýchlom
účinku, bezbolestnom ošetrení, ale aj nižším
nárokom na chladenie a tým VÝRAZNE NIŽŠÍM NÁKLADOM na údržbu prístroja.
EpiLUX má vysoký výkon a oproti štandardu zároveň výrazne nížšie náklady na nákup
a hlavne na pravidelmú údržbu. V skutočnosti
sú veľké náklady na údržbu klasických epilačných laserov (výmena diód, vlákien) znížené  
v priemere na 6-tinu.
Vysoká účinnosť ošetrovacej hlavice vám
umožňuje pracovať v komfortnom režime –
vyššia svietivosť s výrazne zníženým prehrievaním ošetrovaného tkaniva znamená pre
klienta bezbolestné a veľmi efektívne ošetrenie. Väčšia ošetrovacia plocha laseru EpiLUX
umožňuje zároveň efektívne a rýchlejšie ošetriť potrebnú plochu.
Nová generácia diód použitých v EpiLUX-e
spotrebuje oveľa menej energie (5 krát menej)
na dosiahnutie frekvencie a intenzity potrebnej na epiláciu. Vďaka tejto optimalizovanej
intenzite je zaujímavou výhodou tejto novej
generácia laseru možnosť epilácie aj počas letných mesiacov, samozrejme s primeraným obmedzením pobytu na priamom slnku 2-3 dni
po zákroku.
Parametre, hlavne svietivosť nových diód zároveň umožňuje EpiLUX-u efektívnu epiláciu aj
svetlejších chĺpkov a tmavej pokožky.

Väčšia
ošetrovacia
plocha laseru
EpiLUX umožňuje
zároveň
efektívne
a rýchlejšie
ošetriť potrebnú
plochu.

S príchodom tejto technológie na náš trh sa
laserová epilácia stáva dostupnou salónom,
kozmetičkám, estetickým centrám ale hlavne
klientkam na celom Slovensku.
Ak rozmýšľate nad zaradením tejto služby do
svojej ponuky ideálnou možnosťou je prísť
si prístroj pozrieť a vyskúšať osobne. Radi
Vás po dohodnutí termínu privítame u nás
vo Winmed Centre v Nitre, v našom novom
školiacom centre a showroom-e, kde budete
mať dostatok času sa v príjemnom prostredí
dozvedieť všetky informácie a získať osobnú
skúsenosť s obsluhou a ošetrením prístrojom
EpiLUX.

Naša kontaktná adresa je:
Winmed Centrum
Jelenecká 177, Nitrianske Hrnčiarovce
Tel.: 0905 644 151
e-mail: bato@winmed.sk

