
Същност на процедурата:
При лазерната епилация използваме светлина, която
се привлича от меланина в косъма, провежда се до
корена му и там чрез фототоплообмен се превръща в
топлина, която унищожава фоликула му. Лазеният
апарат GentleLase Pro е с дължина на вълната 755 nm –
това е оптималната дължина на вълната, която се
поглъща максимално много от меланина в косъма и
позволява да достигнем точно в целта – до корена на
косъма. Това осигурява най-значителна абсорбция на
светлината на лазера от меланина, дори и при най-
дълбоко разположените космени фоликули. GentleLase
Pro е най-бързият лазер в света с най-кратката
продължителност на импулса – само 3 милисекунди,
което го прави най-ефективния не само при плътно и
тъмно окосмяване, но и при светло и по-фино.
GentleLase Pro е доказано най-ефективният лазер за
фототипове от   I до IV – това са всички типове на
нашите географски ширини. Нашият лазер не може да
се прилага на кожа с тен, затова е много важно по
време на процедурите да се предпазваме от лъчите на
слънцето и да планираме добре процедурите си, ако
възнамеряваме да се излагаме активно на слънце.

6 - 8 процедури за зони по тялото, за зони по
лицето е възможно да са необходими 10-12
процедури заради характера на окосмяването 
след правилно проведен курс от 6 процедури
резултатът е 80-89 % редуциране на окосмяването в
третираната зона 
процедурите се извършват спрямо растежа на
косми в дадената зона; за зони по лицето: 30-45
дни, за зони по торса: 45 – 60 дни, за зона крака: 60
– 90 дни

Препоръчителен курс от процедури,
интервал между процедурите и очаквани
резултати:

Активен херпес в зоната на третиране
Използване на фоточувствителни медикаменти –
някои антибиотици (Бисептол, Доксициклин,
Азитромицин, Ципрофлоксацин, Тетрациклин,
Левоксациклин, Зовиракс, Ацикловир (Зовиракс),
Кларитромицин, Таваник, Азакс, Сумамет и други)
Прием на вит. А и Е в по-висока доза от
препоръчителната дневна доза 
Козметика, съдържаща киселини с висока
концентрация, козметика съдържаща Ретинол,
витамини А, C и Е (в това число и натурални масла –
кокосово, арганово, какаово, бадемово и др.), в
зоната на третиране през последните 7 дни   
Лечение на акне с препарати Neotigason, Tigason,
Roaccutane и подобни през последните 6 месеца
При прилагане на терапии с друг вид лазер,
процедури за почистване на лице или
дермабразио, инжекционни процедури, филъри
Хормонални нарушения (влияят на резултата)
Кърмене (влияе на резултата)
Неконтролиран диабет
История за келоиди  
Кожни заболявания и рани в момента на
провеждане на процедурата 
Алергии

Временни противопоказания за извършване на
процедурата:

Не е използвана слънцезащитна козметика поне 14
дена преди процедурата
Сте се излагали на слънце или сте използвали
автобронзанти, спрей-тен или солариум по-скоро от
14 дни преди процедурата
Сте отскубвали косъмчетата в зоната на третиране
по-скоро от 3 седмици – вкл. кола-маска, епилатор,
пинсети
Сте правили пилинг или ексфолиация върху кожата
по-скоро от 10 дни преди процедурата

Процедурата няма да бъде извършена, и ще се
наложи изчакване на съответния период от
време, ако не са спазени следните правила за
безопасна лазерна епилация:

Декларация
за информирано съгласие за провеждане на
лазерна терапия с GentleLase Pro 

епилепсия
Витилиго, Лупус, неизяснени кожни заболявания
(изискват консултация с дерматолог)
неоплазма
история за ракови заболявания, химиотерапия и
лъчетерапия
бременност
татуировка или перманентен грим в зоната

Абсолютни противопоказания за извършване на
процедурата:

Зачервявания – може да продължат само няколко
минути или няколко часа след процедурата
Перифоликулярна реакция – лек оток и зачервяване
на космения фоликул – това е желана реакция и
може да продължи само няколко минути или
няколко часа след процедурата 
Повърхностно изгаряне или поява на пигментация
– в редки случаи в следствие на неспазване на
правилата за безопасна лазерна  епилация (виж по-
горе)

Възможни реакции след провеждане на
процедурата:



Клиент /имена, ЕГН, телефон, имейл и подпис/:

Терапевт /имена и подпис/:

Дата:

Космите в зоната на третиране трябва да бъдат премахнати
чрез бръснене минимум 12 часа преди процедурата 
Космите в зоната на третиране трябва да не са наболи За
премахване на окосмяването преди процедурата не бива
да се използва крем депилатоар
За зоните по лицето – НЕ премахвайте косъмчетата преди
процедурата, за да може терапевтът точно да определи
зоната и параметрите за процедурата, космите ще бъдат
премахнати от терапевта на място
За големи зони - не поставяйте лосион или други
козметични продукти върху кожата след баня  
Ако използвате слънцезащита или грим за лице,
дезодорант или стик за подмишници, ще ги почистим на
място
В деня на процедурата носете удобни дрехи, които да
покриват зоните, които ще третирате

Подготовка преди провеждане на процедура:

Метод на премахване до сега на космите в зоната, която ще третираме ………………………………………………………….................
Последно премахване на космите в третираната зона посредством отскубване……………………………………………..................
Период на използване на фотозащита преди датата на провеждане на процедурата ……………………………………................
Последно излагане на слънце ……………………………………………………………………………………………………………………………........................
Последно излагане на слънце с цел придобиване на тен…………………………………………………………………………………....................
Наличие на активен тен в зоната на третиране в момента……………………………………………………………………………….....................
Последна ексфолиация в зоната на третиране …………………………………………………………………………………………………......................
Използване на медикаменти или специфична козметика в момента ………………………………………………………………....................
Заболявания в момента на провеждане на процедурата…………………………………………………………………………………......................
Системни заболявания    ………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Известни хормонални нарушения (поликистоза, инсулинова резистентност, повишен тестостерон)………………………..
Последно проследяване на хормоналното състояние ………………………………………………………………………………………....................

Вид на окосмяването  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Фототип, наличие на тен …………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Особености………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Моля попълнете следната информация:

Информация за попълване от терапевта:

използвайте слънцезащитна козметика в
откритите зони поне 14 дни след
провеждане на процедурата 
използвайте хидратираща козметика след
процедурата
при усещане за парене или изгаряне,
нанесете Пантенол спрей-пяна локално в
плътен слой и веднага се свържете с нас 
в деня на процедурата използвайте хладка
вода при вземане на душ и не посещавайте
сауна, парна баня, обществени басейни
при процедура в зони с повишено
изпотяване и триене на дрехи, не
тренирайте в деня след процедурата с цел
избягване на възпаление

Инструкции за грижа след провеждане на
процедурата:

Настъпил прием на медикаменти/козметика по време на курса от лазерни процедури
Настъпило заболяване по време на курса от лазерни процедури
Aлергични реакции по време на курса от процедури
Настъпила бременност по време на курса от процедури
Други направени скоро или предстоящи скоро процедури 

e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
разбира предупрежденията и възможните странични ефекти 
не страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата
че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние и ще уведоми
Лазерен център Body Aesthetics, ако настъпи промяна в описаните в Декларацията обстоятелства
клиентът разбира степента на индивидуална реакция на организма към процедурата
клиентът е съгласен, че резултатите, които се постигат с процедурата, са индивидуални и зависят пряко от 
реакцията на неговия организъм, както и от начин на живот, хранене и физическа активност

Клиентът декларира, че ще информира терапевта при:

Клиентът декларира, че:

Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, 
че клиeнтът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.

Клиентът декларира, че му е била предоставена
възможност да задава въпроси и да получи
изчерпателни отговори. С това клиентът дава
разрешение на терапевта да извърши процедурата.


