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Golarki, trymery

urządzenia do trwałej depilacji

Urządzenia IPL usuwają włoski nie
tylko z ciała, ale i z twarzy
str. 8

Elementem każdego urządzenia jest
końcówka ładująca.
str. 19

Trymery to najprostszy sposób na
stylizację miejsc intymnych.
str. 20

Roboty sprzątające
od
redakcji...

Czego pragną
kobiety?
Mówi się, że to diamenty są najlepszym
przyjacielem kobiety, jednak tak naprawdę
są dodatkiem, który od czasu do czasu
pomaga zrobić dobre wrażenie. A to
właśnie dobre wrażenie jest tym, na czym
często nam zależy i co pozwala stworzyć
nam „własną markę”. Czy aby na pewno
to diamenty są tym, co nas wyróżnia?
Kobieta ma być inteligenta, błyskotliwa,
czarująca i zadbana. W kwestii dbałości
o ciało bardzo dużą wagę przywiązuje się
do depilacji, która jest prawdziwą zmorą
dla większości z pań – niestety, w walce
z niechcianymi włoskami diamenty nie
pomogą… Drogie Panie (ale też panowie),
liczyć można na urządzenia do depilacji,
które przejmują rolę domowych salonów
kosmetycznych i które może z czasem

zastąpią profesjonalistki także w słuchaniu opowieści o złamanym obcasie lub
za małej sukience – wszystko w rękach
producentów! A oni szukają coraz to
nowszych rozwiązań, które wyrównają
naszą walkę z niechcianymi włoskami.
Oddajemy w Państwa ręce „InfoProdukt”
poświęcony właśnie depilacji. Biorąc pod
uwagę zbliżającą się wielkimi krokami
zmianę pory roku, już najwyższy czas
zainwestować w urządzenie, dzięki któremu z przyjemnością sięgniemy po letnie
sukienki, krótkie spodenki i zimujące na
dnie szafy bikini. Czas na zmiany, zmiany,
zmiany! Jeśli jeszcze ktoś się waha i nie
wie, czy warto zaopatrzyć się w golarkę
elektryczną lub depilator, a jeśli już, to
w jaki model i z jakimi rozwiązaniami, po
przeczytaniu tego poradnika nie będzie
mieć już wątpliwości. W tym numerze
pokazujemy rodzaje dostępnych na rynku
produktów, opisujemy ich funkcje, rozwiązania, podpowiadamy, czym się różnią
i jak działają. Doradzamy, tłumaczymy
i zachęcamy do zapoznania się z ofertą,
do przyjrzenia się właściwościom urządzeń, by wybrać to, które będzie nam
najbardziej odpowiadało. Prześwietlamy
golarki, depilatory, trymery i urządzenia
IPL, zwracamy uwagę na innowacje
i obalamy teorię, że zawsze wszystko
się przyda.
Życzymy miłej lektury.
Izabela Piętka
i.pietka@infomarket.edu.pl

Dlaczego my?
Przede wszystkim dlatego, że „InfoProdukt”
(Grupa iMEs) zrzesza ponad 50 najlepszych
w kraju fachowców i dziennikarzy zajmujących się tematyką sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Działamy nieprzerwanie na rynku medialnym,
informacyjnym i szkoleniowym od 20 lat
i we wszystkich niemal jego kanałach – a na
pewno wszystkich najważniejszych – prasie,
radio, telewizji i Internecie.
Byliśmy nie tylko twórcami pierwszego
w Polsce czasopisma dla branży AGD-RTV,
ale i e-marketplace (1998 rok, kiedy WWW
raczkowało…). Opracowaliśmy i wykonaliśmy
też pierwsze w Polsce fachowe testy (dziś
testy to parodia).
To do nas też należy największy w Polsce
magazyn handlowy „InfoMarket”, a przy
okazji jesteśmy też czołowym dostawcą treści
i informacji dla większości sieci handlowych
i sklepów w Polsce (e-kontent). Wiele z nich
także szkolimy.
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Oczywiście, nie jesteśmy najlepsi i najmądrzejsi,
ale na pewno jedyni, którzy mogą prosto,
szybko (a na pewno wprost) powiedzieć Ci,
w którą markę warto inwestować i który jej
produkt najlepiej wybrać – tak do domu,
jak i do handlu.
Nasze dane o produktach dotyczą tylko
i wyłącznie aktualnych (liniowych) produktów
z bieżącej oferty producentów na polski rynek.
Jeśli szukasz najlepszej ceny, okazji i taniochy,
nasze produkty medialne nie są dla Ciebie.
Warto też dodać, ze nie zajmujemy się pisaniem i tworzeniem (pseudo) opinii, recenzji,
konkluzji, reminiscencji czy testów (zwykle
pod reklamkę). Nie stawiamy też gwiazdek
z nieba i nie jesteśmy uwiązani na jakimkolwiek sznurku.
Oczywiście, żyjemy też z reklam, ale mamy
ten komfort, że w ciągu 20 lat wystąpiły
u nas wszystkie najważniejsze firmy nad
Wisłą. To jest nasza gwarancja i zarazem
rękojmia (o tej prawnej przeczytaj obok).

Gwarancja
i rękojmia
(a jeszcze do niedawna
niezgodność towaru
z umową)
W odniesieniu do aspektów prawnych na
rynku bardzo często używane są niezrozumiałe określenia, nazwy czy definicje. Warto
wiedzieć, że w Polsce funkcjonuje naprawdę
dobre, efektywne prawo konsumenckie. To
jego nieznajomość i brak wiedzy praktycznej
sprawiają, że postrzegamy je na co dzień
zgoła odmiennie. Inaczej bowiem odniesiemy się, kiedy ktoś (sprzedawca czy klient)
mówi o gwarancji, a inaczej, kiedy użyje
zwrotu „gwarancja normatywna”. Oczywiście, wszelkie przedrostki czy dopełnienia,
i w ogóle zabawa słowem prawnym, ma
na celu zwykle wzrost prestiżu i próbę
postawienia się „ponad” innymi czy ponad
prawem. Tymczasem pamiętajmy, że litera
prawa jest tylko jedna i nakłada określone
prawa i obowiązki zarówno na konsumenta,
jak i sprzedawcę. Rodzaj i tryb transakcji
(na odległość przez Intermet, na firmę) jest
zagadnieniem drugoplanowym.
Pamiętaj:
– z umową sprzedaży, a więc ze wszelkiego
rodzaju reklamacjami, które miały miejsce
do 24 grudnia 2014 roku, wiążą się trzy
instytucje prawne. Są nimi: obowiązek
zgodności towaru z umową, rękojmia oraz
gwarancja;

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
– jak z nim
postępować?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny określany
też jako elektrośmieci lub elektroodpady to
zepsute lub nieużywane urządzenia AGD-RTV,
sprzęt komputerowy, świetlówki, a także zasilane
prądem stałym lub zmiennym zabawki, sprzęt
sportowy, czy medyczny. Zgodnie z ustawą
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
zarówno na konsumentach, jak i na tzw. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
spoczywają określone obowiązki. Pierwsi są
zobowiązani do właściwego postępowania
z elektrośmieciami, a drudzy do zorganizowania
systemu zbiórki i przetwarzania tego sprzętu.
Warto pamiętać, że wyrzucanie elektrośmieci
wraz z innymi odpadami jest zakazane i grozi
karą grzywny.
Pamiętaj!
 klient może oddać w sklepie zużyty sprzęt,
jeśli kupuje nowy na zasadzie „jeden za jeden”.
Kupuje lodówkę – oddaje starą,

 w ilości bez ograniczeń elektrośmieci można oddać bezpłatnie do specjalnych punktów
zbierania w każdej gminie,
 lista punktów gdzie można oddać zużyty

– do transakcji i umów, które miały miejsce
po 24 grudnia 2014 roku, stosuje się już tylko
dwie instytucje prawne. Są nimi rękojmia
oraz gwarancja, przy czym rękojmia dla
przedsiębiorców jest inna od rękojmi dla
konsumentów;

sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się
na stronie urzędów gmin,

– na przedsiębiorcę, jako profesjonalistę
nałożone są nieco większe obowiązki, jak
np. sprawdzenie rzeczy w odpowiednim
czasie. Podobieństwem jest natomiast
termin do złożenia reklamacji w ramach
rękojmi, który wynosi 2 lata zarówno dla
przedsiębiorcy, jak i dla konsumenta;

 konsument może zostawić zużyty sprzęt

– instytucja rękojmi oraz gwarancja konsumencka obowiązują niezależnie od siebie.
To klient decyduje, z którego prawa chce
skorzystać. Należy jedynie pamiętać, że
gwarancja jest dobrowolna, a rękojmia
przysługuje z mocy prawa;
– należy wiedzieć, że słynne zapisy „po
odejściu od kasy reklamacje nie będą
uwzględniane” są w sektorze produktów
elektrycznych, elektronicznych oraz pokrewnych niezgodne z prawem.
Więcej porad prawnych znajdziesz tutaj:

 za transport zużytego sprzętu do sklepu czy
punktu zbiórki odpowiada prawnie jego właściciel,

w punkcie serwisowym, w sytuacji, gdy jego
naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.

W cenę sprzętu elektrycznego i elektronicznego
wliczany jest koszt gospodarowania odpadami
(KGO). Opłata jest w całości przeznaczana na
proces zbiórki elektroodpadów przez producentów
lub organizacje odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. W zależności od rodzaju sprzętu
i organizacji może być ona różna.
Partnerem ekologicznym przewodnika jest:

Więcej informacji o ZSEiE znajdziesz tutaj:
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Roboty sprzątające

Szanowny kliencie
indywidualny!
Dziękujemy za kupno naszego magazynu
i wizytę na naszej stronie. Pozostań z nami
dłużej i spokojne zapoznaj się z przygotowanymi
informacjami. Dzięki nim wybierzesz nie tylko
sprawdzoną, uznaną w swoim segmencie
markę, ale i dobry jakościowo i funkcjonalnie
produkt. Pamiętaj, że powinien on służyć przez
wiele lat. W dobie permanentnego chaosu
informacyjnego i wszechobecnej tandety
szczególnie zalecamy starą dewizę:
„lepiej dwa razy sprawdzić, niż raz za
błąd zapłacić”.
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz informacjom przygotowanym przez najlepszych

w kraju specjalistów poznasz zupełnie inny
obraz rynku. Do tej pory być może kojarzył
Ci się on z wieczną promocją, niską ceną
i niezrozumiałymi pojęciami. My to zmienimy.
Pamiętaj jedynie, że:
– nie ma niepsujących się produktów – katastrofie uległ nawet najdoskonalszy technicznie
i technologicznie na naszej planecie prom
Challenger. Ważne jest jednak to, kto daje
maksymalne z możliwych bezpieczeństwo
produktu oraz zapewnia jakość, przyjemność
i komfort jego użytkowania;
– kupowanie czegokolwiek przez pryzmat
ceny to najgorszy z możliwych scenariuszy.
Ważniejsze są choćby doświadczenie marki,
jej specjalizacja oraz to, czy produkt znajduje
się w regularnej, liniowej ofercie danego

producenta. Podobnych, o wiele ważniejszych
od ceny przymiotów, jest wiele.
Jeśli jednak wolisz kupić najtaniej, podstawionego
„generała” albo słynny promocyjny „mock up”,
a więc ogołocony ze wszystkiego produkt, który
ma tylko jedną zaletę – w pełni nadaje się do
cenowej, promocyjnej rzezi – nie trać czasu i od
razu wybierz porównywarkę cenową albo pchli
targ opinii i tam szukaj produktu dla siebie.
Jeśli masz jednak inne zdanie, zapoznaj się
z naszym dekalogiem zakupowym świadomego konsumenta (patrz obok) i przejdź do
innych stron i sekcji naszych magazynów
i stron WWW.
Dane i zapytania prosimy kierować na adres:
instytucje@elektrospecjalisci.pl.

Struktura dystrybucji przewodnika konsumenckiego
InfoProdukt – Depilatory
Wydanie drukowane
- kanał drukowane – kanał dystrybucyjny (trade)
Wydanie
dystrybucyjny (trade)

Wydanie drukowane – kanał konsumencki (salony prasowe)

Wydanie drukowane - kanał
konsumencki (salony
prasowe)
Wydanie
drukowane – salony kosmetyczne
Wydanie drukowane
- SMK (studia
Subskrypcje
i pobrania cyfrowe
mebli kuchennych)

Subskrypcje i pobrania kontentowe
Newsletter własny (trade)
Subskrypcje i pobrania
kontentowe
Newsletter
własny (konsument)
Mailing
ogólnopolski
(Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, inni)
Newsletter własny (trade)
Targi, imprezy wystawiennicze
Subskrypcje i pobrania cyfrowe

Newsletter własny (konsument)
Mailing ogólnopolski (Onet.pl,
Wp.pl, Interia.pl, inni)

Łączna wysyłka: 634
Targi, imprezy wystawiennicze

tys.!

Przed korzystaniem z wersji cyfrowej zapoznaj się z ważnymi ikonkami z interaktywnego menu sterowania.
Aby przenieść magazyn do smartfona lub tabletu, musisz zeskanować kod QR.
Dane – słowniki, alfabety, informacje

Sterowanie – filmy, zdjęcia, programy

Lokalna strona WWW

Przekierowanie

Pokaż prezentację

Globalna strona WWW

Inne informacje

Wyświetl film

Wyślij e-mail

Przypomnienie daty

Pokaz slajdów

Linkowanie do Facebooka

Akcja, promocja

Powiększenie

Linkowanie do Twittera

Porady prawne

Badanie konsumenta*

Ściągnij plik

Alfabet marek

Benchmark*

Dane teleadresowe

Słownik pojęć

Statystyki*

Gdzie kupić

Almanach jednostek

www.infoprodukt.pl

InfoMarket Sp. z o.o.
Ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
Tel. (22) 835 19 17

Depilatory – wydanie II
(poprawione i uzupełnione)

W przygotowaniu numeru wykorzystano materiały i opracowania prasowe firm. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz
przekaz reklam. Wydawnictwa InfoMarket
mają charakter informacyjny i nie są ofertą
handlową w rozumieniu prawa. Redakcja
zastrzega sobie prawo do błędów wynikających z opracowania, interpretacji technicznej
oraz składu i druku. InfoMarket nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikające
z niewłaściwego wykorzystania danych,
opracowań oraz materiałów zamieszczonych w wydawnictwach
spółki.

Kupuj głową, Tande
cie
nie ceną!
(dekalog świadomego
konsumenta i sprzedawcy)
Nigdy nie wyszukuj produktów z najniższą ceną w Internecie lub w cenowej promocji. Nigdy i nikomu też
ich nie polecaj.
Wybieraj produkty tylko i wyłącznie z aktualnej oferty oficjalnego przedstawiciela na dany rok
i dany kraj.

Magazyn w wersji cyfrowej
Internet – strony, linki, łączenia

Infoprodukt

E-learning*

*Aplikacje dostępne na zamówienie

O dróżniaj prawa i obowiązki związane z kupnem/
sprzedażą przysługujące do 24 grudnia 2014 r.
i całkiem inne obowiązujące po tej dacie (patrz
ramka obok).
 ie wybieraj produktów na bazie lakonicznych poN
rad, krótkich zestawień czy przypadkowych artykułów na zasadzie „zapchajdziury”.
U nikaj speców i guru od wszelkiego typu gwiazdek,
rankingów, konkluzji, recenzji i pseudotestów. W prasie, radio, Internecie i telewizji też.
T rzymaj siebie, kupiony sprzęt, a także bliskich z daleka od amatorów, nieznających się na sprzęcie i przeznaczonych do niego akcesoriach.
U ważaj na tzw. wolny rynek oraz zakres i obszar
działania eurogwarancji. Produkt kupiony za granicą wcale nie musi być zawsze w Polsce naprawiony.
P ytaj o radę doświadczonych ekspertów i sprawdzonych sprzedawców. Kupuj od uznanych specjalistów
z tradycją i doświadczeniem w handlu.
Korzystaj z systemów ratalnych, poszerzaj gwarancje i ubezpieczaj siebie i sprzęt od ryzyka. Ale wcześniej policz, ile dokładnie to kosztuje.
Podatek VAT zawsze trzeba płacić, podobnie jak
płaci się za niewiedzę. Nie słuchaj więc, nie lansuj
i nie powtarzaj handlowych frazesów.
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Depilatory

Jakie urządzenie
do Depilacji wybrać?

Trymery, golarki, depilatory, urządzenia do trwałej depilacji to produkty, które mają zapewnić skuteczne
i komfortowe pozbywanie się niechcianych włosków. Pytanie o to, po które urządzenie sięgnąć, jest najczęściej
zadawane, jednak nie jest jedyne.

O

radę pytamy znajomych, czytamy fora internetowe, opinie, sami szukamy informacji. Ogrom
poradnikowych serwisów czy
internetowych forów przyprawia o zawrót głowy. Prawdziwy ból pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy je dokładnie czytać. Co tu dużo mówić – w znacznej większości mamy do czynienia
zwykle ze stekiem przepisanych po kimś bzdur,
a w najlepszym wypadku z ogromem nieporozumień, niedopowiedzeń czy przekłamań. Przekomiczne i totalnie nieadekwatne do rzeczywistości są wszelkiego typu „specjalne” wkładki do czasopism, „raporty” czy „testy”. W wypadku wielu pisanych tu i tam opinii mamy już do czynienia
z prawdziwym szczytem niekompetencji. Rzetelna wiedza to dziś rzadkość.

Jak najdalej od opinii,
testów, recenzji...
Tym, co poraża najbardziej, jest skala i zakres
owych banialuk. Stąd nasza rada – ludzi zajmujących się sprzętem AGD-RTV od ponad 20 lat, ale
także konsumentów – należy trzymać się jak najdalej od wszelkiego typu testów, recenzji i opinii.
Poza nieliczną twórczością samych konsumentów
i naprawdę garstki rzeczowych fachowców spotykamy się dziś bowiem z „dziełami” „twórców”,
którzy pod egidą różnych instytucji, pod wpływem
własnej fantazji czy na zlecenie firm tworzą rzeczy, które są już nie tyle megazabawne, co idiotyczne. W tym miejscu przypominamy, że w Polsce nie funkcjonuje prawnie instytucja testu kon-
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sumenckiego. W praktyce testy może więc robić
każdy, na własną modłę, bez należnej wiedzy,
kompetencji, metodologii, niezależności oraz narzędzi, norm i środowiska badawczego.
Warto też zdać sobie sprawę, że dziś blisko 90 proc.
opinii i rad jest „szyte” przez i pod daną stronę czy
danego sprzedawcę. Pewne produkty z danym
logo są „znakomite”, a już z innym… mają wiele wad. Na innych stronach i sklepach WWW
jest już całkiem na odwrót. Zależy, kto i co poleca lub sprzedaje. Coraz częściej dochodzi także do tzw. czarnego PR, a więc działań konkurencyjnych mających na celu zdyskredytowanie
innych produktów i marek. Rzecz często odbywa się na dużą skalę i jest masowo kopiowana.
Nawet jeśli w danej sekcji pod konkretnym produktem podpisał się rzeczywiście konkretny zadowolony lub niezadowolony użytkownik danego odkurzacza czy laptopa, nie ma to większego
znaczenia. Każdy bowiem z konsumentów dokonuje wyboru w oparciu o indywidualne preferencje czy przyzwyczajenia. To, co dla jednej osoby
będzie wygodne, dla innej może być już całkiem
bezużyteczne i niefunkcjonalne.
Pamiętajmy też, że zdarza się, iż produkt się zepsuje, i nie jest ważne czy mówimy o pralce, lodówce czy suszarce do włosów bądź golarce. Ma
prawo. Nawet najnowsza i najlepsza technika nie
uchroniła od awarii kosmicznych promów. Dlatego powstałe w takich okolicznościach opinie są
całkowicie subiektywne i zabarwione negatywnymi emocjami. Cechuje je więc brak obiektywizmu
i szerszego spojrzenia. Na bazie jednego przypad-

ku nie można przecież negować jakości wszystkich wyrobów danego producenta.

Zakupowa hierarchia
ważności
Zanim przejdziemy do kwestii zasadniczych związanych z wyborem konkretnej grupy urządzeń,
przybliżmy sobie w skrócie hierarchię ważności zakupów w ogóle. Jest to swoista „podstawa podstaw”. Wraz z zamieszczonym przez nas
na stronie 3. (8) „Dekalogiem świadomego konsumenta i sprzedawcy” stanowić powinna kręgosłup naszych decyzji i mieć zasadniczy wpływ
na wszelkiego rodzaju zakupy czy doradztwo.
Na pierwszym planie powinny być marka i związana z nią jakość produktów, odpowiedzialność
za produkt, trwałość i skuteczność urządzeń czy
ich funkcjonalność. W wypadku tej kategorii produktów liczą się także bezpieczeństwo i rozwiązania, które zapobiegną powstawaniu ewentualnych podrażnień skóry a także wymienne nasadki,
które zwiększą możliwości urządzenia.
Pamiętaj! Urządzenia do pielęgnacji ciała należy
kupować nie przez pryzmat ich jak najniższej ceny, ale ze względu na wachlarz jak największych
zalet związanych z jakością, komfortem czy bezpieczeństwem użytkowania.

Tanio, czyli nieopłacalnie
Obecne trendy związane z lansowaniem jak najtańszych produktów i ich stałej wymiany to poważny błąd. Mówiąc dosadnie, to nie tylko han-

dlowa, ale i konsumencka głupota. Tanio to po
prostu źle – i dla przedsiębiorcy, i dla rynku, i dla
konsumenta. Oznacza obniżenie wszelkich standardów, gorszą jakość pracy i życia, gorsze urządzenia, większe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i ogromne koszty dla środowiska naturalnego. Przewrotnie – tanio się po prostu nie
opłaca. Poza tym tanio to także miernie, niekomfortowo i mało funkcjonalnie.
Niezmiernie ważne jest wybieranie i polecanie
produktów firm i marek uznanych na rynku, które mają doświadczenie, tradycję i za którymi
stoją określone rozwiązania czy osiągnięcia. Bardzo ważna jest także specjalizacja. Producent,
który skupia się tylko i wyłącznie na projektowaniu i wytwarzaniu danego sprzętu AGD, np. urządzeń do stylizacji włosów czy pielęgnacji ciała, ma
z racji doświadczenia i dostępnych technologii największe kompetencje. Oczywiście, uznane marki, które nie produkują samodzielnie urządzeń,
a zamawiają je u wspomnianych wyżej specjalistów, wybierają dla siebie modele najlepsze, najbardziej zaawansowane, skuteczne i ekonomiczne. Gorzej, jeśli dana marka operuje tylko atrybutem ceny lub jej polityka sprowadza się do słynnego „tu i teraz, a po mnie choćby potop”. Dlatego bezwzględnie unikać należy marek sezonowych, nieznanych bądź stworzonych z niskich pobudek handlowych, np. tylko „pod promocję”, tylko „do gazetki”, tylko na ograniczoną wyłączność.
Reasumując, sprawdzajmy dokładnie doświadczenie marki, jej dokonania, politykę oraz aktualną ofertę.
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Depilatory
Wybór urządzenia do depilacji – najważniejsze pytania

To najważniejsze pytanie, jakie powinna sobie
zadać każda z pań – mówimy o paniach gdyż
to właśnie do nich w dużej mierze skierowane
są te urządzenia. Jeśli zależy nam na szybkim
i bezbolesnym usuwaniu włosków,warto kupić
golarkę elektryczną, która doskonale sprawdza
się w sytuacjach awaryjnych. Depilator to rozwiązanie dla osób, którym zależy na dłuższym
efekcie i wymiennych nasadkach. To właśnie
dzięki nim łatwiej jest depilować delikatniejsze
partie ciała. Jeśli szukamy inwestycji długoterminowej i długotrwałego efektu obowiązkowym zakupem będzie urządzenie IPL, za które trzeba zdecydowanie więcej zapłacić, ale
które też daje najlepsze rezultaty.
PYTANIE 2.

I tak, i nie. Na rynku dostępne są różne typy urządzeń, część jest przeznaczona do usuwania włosków z większych partii ciała, część z delikatniejszych. Obowiązkowo przed zakupem trzeba sprawdzić w specyfikacji, jakie jest przeznaczenie konkretnego modelu. Jeśli nie ma informacji, że można stosować go np. na twarzy, lepiej tego nie robić. W przeciwnym razie ryzykujemy powstaniem
podrażnień, których należy unikać. Jeśli chcemy
urządzenia uniwersalnego, warto poszukać modelu z wymiennymi nakładkami przeznaczonymi
do naświetlania delikatniejszych miejsc, w tym
twarzy. Na rynku dostępne są także urządzenia
stworzone z myślą o usuwaniu włosków z twarzy, jednak są one rzadkością. Po raz kolejny apelujemy o zastanowienie się, jakie mamy oczekiwania względem urządzenia i na jakich rozwiązaniach nam najbardziej zależy!
PYTANIE 5.

Jakie urządzenie do stylizacji włosków?

Trymery to urządzenia bardzo specyficzne, które służą głównie do przycinania i stylizacji okolic bikini. Dzięki precyzyjnym ostrzom można
regulować linię włosków, a także ich długość
– wszystko dzięki grzebieniom z możliwością
regulacji długości i wymiennym nasadkom.
Co ważne, trymery są bardzo poręczne i doskonale sprawdzają się np. podczas podróży.
Pamiętajmy, że jeśli trymer, to najlepiej zasilany akumulatorowo i z możliwością stosowania pod wodą – to daje dodatkowy komfort
użytkowania i możliwość korzystania w różnych miejscach. Dobrym rozwiązaniem są także trymery precyzyjne, które służą do bardzo
precyzyjnych zabiegów, takich jak np. regulacja brwi czy usuwania włosków z twarzy.
PYTANIE 3.

Czy sposób zasilania ma znaczenie?

Dla większości użytkowniczek z pewnością tak.
Większość urządzeń do walki z niechcianymi włoskami jest zasilana sieciowo lub akumulatorowo
– w wypadku depilatorów czy golarek przekłada
się to także na możliwość stosowania urządzenia pod wodą. Modele bezprzewodowe zdecydowanie są bardziej mobilne i poręczne – w trakcie depilacji czy golenia nie jesteśmy ograniczeni
przewodem. Z drugiej strony wymagają wcześniejszego naładowania, o czym trzeba też pamiętać. Tak naprawdę kwestia zasilania jest ważna o ile nie zależy nam na urządzeniu typu wet &
dry, które z zasady są bezprzewodowe, i dla wielu pań jest kryterium drugorzędnym.

Czy urządzenia IPL można stosować
do wszystkich partii ciała?

Czy można zmniejszyć uczucie
dyskomfortu podczas depilacji?

Zdecydowanie tak. Nie ma co ukrywać, że wyrywanie włosków razem z cebulkami nie należy do najprzyjemniejszych odczuć. Na szczęście
producenci wprowadzili kilka rozwiązań poprawiających ten stan rzeczy – warto zwrócić na
nie uwagę, jeśli ktoś ma mniejszą odporność na
ból. Przydatnym rozwiązaniem są nasadki masujące, które zwiększają komfort i łagodzą podrażnienia, można też wybrać model, który ma
w zestawie specjalne rękawice chłodzące, skutecznie chłodzące skórę przed depilacją, czy nasadki napinające skórę w trakcie usuwania włosków. Warto sięgnąć po depilator typu wet &
dry – ciepła woda sprawia, że skóra wydziela
endorfiny, a co za tym idzie jest bardziej odprężona i mniej wrażliwa.
PYTANIE 6.

Z wymiennymi końcówkami czy bez nich?
To zależy od tego, jakie mamy oczekiwania.
W tej kwestii najwięcej możliwości dają depilatory, w których coraz częściej stosuje się po kilka
wymiennych nasadek. Jeśli mamy mniejszą odporność na ból i zależy nam na wielofunkcyjności urządzenia, warto wybrać model z dodatkowymi końcówkami. Pamiętajmy, że część z nich
jest przystosowana do wyrywania włosków
z delikatnych partii ciała (np. pach czy okolic bi-

kini), część odpowiada za golenie czy przycinanie, a inne złuszczają naskórek. Warto wiedzieć,
które z rozwiązań jest dla nas ważne, by wybrać
konkretny produkt. Zdecydowanie mniejsze możliwości dają urządzenia do trwałej depilacji. Tutaj także stosuje się wymienne nakładki, jednak
w tym wypadku są one najczęściej przystosowane do usuwania włosków z twarzy.

merów najczęściej dołączane są specjalne szczoteczki/pędzelki, ułatwiające oczyszczanie głowicy
z włosków. Co więcej, większość urządzeń przystosowana jest do stosowania na mokro i ma demontowane głowice, co umożliwia ich mycie pod
bieżącą wodą. Jak wygląda to w wypadku urządzeń IPL? Tutaj trzeba zadbać przede wszystkim
o okienko emisji światła. Czyści się je za pomocą
szmatki i kilku kropel wody – najlepiej przed każdym zabiegiem i po nim. Trzeba uważać, aby nie
zarysować i nie zalać okienka – w razie potrzeby
można użyć także patyczków do uszu.
PYTANIE 10.

PYTANIE 7.

Czy różne tryby pracy są potrzebne?
Zdecydowanie tak i to w każdym typie urządzeń.
W wypadku depilatorów standardowo stosuje się
dwa typy prędkości. Dzięki temu można dostosować prędkość pracy głowicy do aktualnie depilowanej partii ciała, by np. zmniejszyć uczucie
dyskomfortu. W wypadku urządzeń do trwałej
depilacji bardzo często stosuje się tryb precyzyjny
i standardowy. Pierwszy pozwala na bezpieczną
depilację delikatnych i trudno dostępnych miejsc
(np. okolic bikini czy twarzy), drugi służy do szybkiego usuwania włosków z większych partii ciała, np. nóg czy pleców. Różnica między trybami
polega na tym, jak szybko uwalniane są impulsy. Obowiązkowo trzeba zwrócić uwagę także
na możliwość regulacji intensywności impulsów,
która pozwala dostosować ich natężenie do odcienia skóry czy depilowanych miejsc.
PYTANIE 8.

Wet czy dry?

To pytanie skierowane do osób, które chcą kupić
depilator lub golarkę. Na szczęście dla użytkowniczek coraz więcej urządzeń można stosować
zarówno na sucho, jak i na mokro. Tutaj liczą się
przede wszystkim zmniejszenie uczucia dyskomfortu (w wypadku depilatorów) i komfort obsługi. Ciepła woda rozluźnia i sprawia, że wyrywanie włosków jest mniej bolesne. Poprawia także mikrokrążenie krwi oraz sprawia, że skóra jest
mniej wrażliwa. Dzięki temu podczas depilacji pod
wodą uczucie ciągnięcia za włoski jest znacznie
mniej odczuwalne. Jeśli chodzi o samo używanie
depilatorów czy golarek pod wodą, to trzeba pamiętać, że są to urządzenia w pełni wodoodporne i można ich bezpiecznie używać pod prysznicem lub w wannie – dzięki temu, że wyposażone są w mechanizm automatycznego wyłączania,
który zapewnia, że urządzenie działa tylko wtedy,
gdy przewód zasilania zostanie wyjęty z gniazdka lub bazy ładowarki. Ten mechanizm bezpieczeństwa gwarantuje, że podłączonego do prądu urządzenia nie można włożyć do wody i uruchomić. Tak więc nie ma zagrożenia związanego
z używaniem urządzenia w wodzie lub z wodą.

Czy depilatory IPL są skuteczne?

Zdecydowanie tak. Każde urządzenie do usuwania włosków ma swoje zalety: golarki pozwalają szybkie pozbycie się włosków, trymery
na ich stylizację, depilatory dają trwalszy efekt.
W domowych warunkach – jeśli chodzi o długość efektu – najlepiej sprawdzają się urządzenia typu IPL. Wystarczy 11 sesji, by włoski zostały usunięte na 2–8 lat, redukcja prawie 90
proc. owłosienia następuje już po 8 sesjach, po
(najczęściej) drugim zabiegu widać już pierwsze efekty – wszystko zależy od odcienia skóry,
a także rodzaju włosków. Dużą zaletą tego typu
urządzeń jest nie tylko skuteczność, ale też bezbolesność zabiegu i fakt, że nie powodują wrastania włosków, co dla wielu kobiet jest prawdziwym utrapieniem.
PYTANIE 9.
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determinanty

skutecznej depilacji
Co powoduje, że konkretne urządzenie do depilacji jest lepsze od innego? Jakie cechy powinny mieć dobra
golarka, depilator czy urządzenie do trwałego usuwania włosków?

Fot. Philips (x3), Braun

1 2
3

P

amiętajmy, że kupno urządzenia do pielęgnacji ciała
nie jest tym samym, co zakup pralki, zmywarki czy odkurzacza. Tutaj wpływ na skuteczność,
a także sam komfort zabiegu mają indywidualne właściwości użytkowniczek, odpowiednia pielęgnacja skóry czy systematyczne przeprowadzanie zabiegów. Znaczenie ma stopień wrażliwości skóry, to,
czy jest ona podatna na podrażnienia,
grubość i kolor włosków, a także odcień
skóry w wypadku modeli do epilacji. Trzeba pamiętać także o cechach samych urządzeń, które przede wszystkim muszą być
naprawdę dobrej jakości.
1 Rodzaje nasadek
i elementu depilującego

W dużym stopniu wpływają na skuteczność
usuwania włosków, a także na zastosowanie urządzeń oraz powstawanie ewentualnych podrażnień. Zacznijmy od ostatniej
kwestii. Podrażnienia mogą być powodowa-

6

ne złą jakością
elementu golącego
lub depilującego, a w wypadku
modeli do epilacji także złym doborem końcówki do depilowanej partii ciała. W golarkach producenci stosują folie oscylacyjne
z elementami hipoalergicznymi albo specjalne paski nawilżające. W depilatorach
bardzo często można spotkać rozwiązania
zmniejszające dyskomfort powstający podczas wyrywania włosków, czyli np. nasadki napinające skórę, masujące czy przystosowane do depilacji delikatniejszych partii ciała. Na skuteczność walki z niechcianymi włoskami duży wpływ mają rodzaj
elementu depilującego oraz to, jak jest on
zbudowany. Liczba pęset, kąt ich nachylenia, odległość między nimi czy rodzaj głowicy ułatwiają lub utrudniają dostęp do
miejsc wymagających szczególnej precyzji,
np. kolan. Budowa elementu depilującego
odpowiada za to, czy włoski (zwłaszcza
te krótsze) są efektywnie wychwytywane
i wyrywane. We wszystkich typach urzą-

dzeń liczy się dostosowanie końcówki do depilowanej partii ciała. W tym względzie najwięcej możliwości dają depilatory, a największe znaczenia ma to w urządzeniach
IPL – chodzi o reakcje skórne. W depilatorach wymienne nasadki nie tylko ułatwiają usuwanie włosków z delikatniejszych miejsc, np. okolic bikini czy pach,
ale także odpowiednio przygotowują skórę do całego zabiegu, wcześniej ją masując lub napinając.
2 Rodzaj włosków
i odcień skóry

W wypadku urządzeń typu IPL mają one zasadnicze znaczenie. Im ciemniejsze włosy
i jaśniejsza skóra, tym lepsze rezultaty uzyskamy. Wszystkie urządzeni wyposażone
są w czujnik odcienia skóry – jeżeli jest on
zbyt ciemny, impulsy świetlne nie zostaną
wyemitowane. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu reakcji skórnych, w tym
zaczerwienień i oparzeń.

Właściwa
pielęgnacja skóry
3

Chociaż nie jest bezpośrednio związana
z samymi urządzeniami, ma bardzo duże
znaczenie dla skuteczności depilacji. Z racji tego, że są to produkty mające bezpośredni kontakt ze skórą musi być ona odpowiednio przygotowana. Dotyczy to zwłaszcza depilatorów. Systematyczne złuszczanie naskórka to podstawa uniknięcia wrastających włosków, które mogą doprowadzić do powstawania zapalenia mieszka
włosowego. Peeling powinno się stosować na co dzień, a także przed depilacją.
Usunięcie martwego naskórka zapobiega wrastaniu włosków, które urządzenie
może potem wychwycić. Co więcej, spowoduje to, że skóra będzie elastyczniejsza, a sam zabieg mniej nieprzyjemny. Po
użyciu depilatora można zastosować krem
do ciała lub balsam aloesowy, aby złagodzić ewentualne podrażnienia na skórze.
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O

ferta producentów jest coraz
większa i coraz częściej obejmuje produkty wzorowane na
urządzeniach wykorzystywanych w profesjonalnych salonach kosmetycznych.
Co więcej, część z nich to produkty uniwersalne,
skierowane zarówno do pań, jak i panów, oraz
wielofunkcyjne – wymienne nakładki sprawiają, że służą do usuwania włosków z różnych partii ciała. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć to, czego
tak naprawdę szukamy.

Metody usuwania
włosków
a rodzaje urządzeń
Na podział urządzeń wpływa m.in. to, w jaki sposób usuwają one włoski. Zasadniczo wyróżniamy dwie metody:
powierzchniowe usuwanie włosków,
głębokie usuwanie włosków.

Philips. XXXXXXx

Fot. Philips

Pierwsza metoda polega na usuwaniu włosków
tuż przy powierzchni skóry, czyli klasycznym goleniu. Tutaj można korzystać z typowych maszynek
jednorazowych, kremów do depilacji, a także golarek elektrycznych. Zaletą tej metody jest szybkie
usuwanie włosków, wadą konieczność częstego
powtarzania zabiegu (zwłaszcza w wypadku maszynek). Kompromisem są golarki elektryczne, które redukują ryzyko skaleczeń, zapobiegają ewentualnym podrażnieniom, dają dłuższy efekt i gwarantują komfort użytkowania.
Druga polega na usuwaniu włosków nie z powierzchni skóry, ale z jej głębi. Tutaj stosuje się
dwie metody. Pierwsza to mechaniczne usuwanie
włosków razem z cebulkami. W przeciwieństwie
do golenia są one wyrywane, co z jednej strony
jest boleśniejsze, z drugiej zaś daje lepsze rezultaty – w ten sposób działają depilatory, a także

Fot. Camry

Rodzaje urządzeń
do depilacji

XXI w. jest bardzo wymagający dla kobiet – zwłaszcza pod względem wyglądu.
Zadbana kobieta powinna mieć odpowiednią fryzurę, makijaż dobrany do okazji,
wypielęgnowane paznokcie, a przede wszystkim dokładnie wydepilowane ciało.
I tutaj wkraczamy w świat urządzeń, które pomagają usuwać niechciane włoski
i które tak naprawdę są obowiązkowym akcesorium współczesnej kobiety.
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Philips. HP6393/00
woskowanie czy nitkowanie. Inną metodę wykorzystują urządzenia do trwałej depilacji, które przy
użyciu fal świetlnych osłabiają mieszki włosowe,
zatrzymują wzrost włosków i doprowadzają do ich
wypadnięcia. Jest to metoda dużo szybsza i mniej
bolesna niż kiedyś, ponieważ możliwe jest jednoczesne usuwanie włosków z dużych fragmentów
skóry. W wielu przypadkach włoski nigdy nie odrastają, a jeśli odrastają, to są dużo delikatniejsze.

Rodzaje urządzeń do
depilacji
Urządzenia dla kobiet różnią się zasadami działania
i budową. Co ważne, część z nich przystosowana jest do usuwania włosków z konkretnych partii
ciała, części można używać tylko na sucho, innych
także na mokro. Dlatego też tak ważne jest, aby
podczas zakupu zwracać uwagę na te dwie kwestie: lepiej dobrze przemyśleć wybór, niż żałować.
Trymery – kojarzone są głównie z urządzeniami dla mężczyzn, które służą albo do stylizacji
zarostu, albo do usuwania włosków z uszu czy
nosa. W wypadku kobiet mówimy o bardziej
wyspecjalizowanych produktach. Damskie trywww.infoprodukt.pl

mery to niewielkie urządzenia, które pomagają w przycinaniu
włosów z okolic bikini,
pach, nóg czy twarzy.
Część z nich ma wymienne nasadki, zwiększające ich funkcjonalność. Kupując trymer,
warto zwrócić uwagę,
czy jest on przystosowany tylko do stylizacji bikini czy może także np. korygować linie brwi.
Golarki – działają na podobnych zasadach jak te przeznaczone dla panów. Ich największymi zaletami są szybkość usuwania owłosienia oraz bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, skuteczność oraz dokładność golenia
uzyskuje się głównie dzięki głowicom, które dostosowują się do kształtów ciała i nie powodują bolesnych podrażnień. Obowiązkowym elementem bu-

BaByliss. G9453

Fot. BaByliss

Fot. Philips

Fot. Philips

Philips. BRE650/00

dowy damskich golarek jest siatka oscylacyjna, zabezpieczająca skórę przed kontaktem
z ostrzami. Dzięki temu, że jest ona bardzo
cienka, włosy usuwane są przy samej skórze.
Depilatory – różnią się rodzajem elementu depilującego, liczbą oraz rodzajem nakładek, a także zastosowanymi rozwiązaniami. Przeznaczone są do mechanicznego usuwania włosków z różnych partii ciała, mogą być zasilane sieciowo lub akumulatorowo, stosowane
na mokro lub sucho. Wyrywają włoski razem
z cebulkami, dzięki czemu zapewniają długotrwały efekt. Depilacji często towarzyszy lekkie
uczucie dyskomfortu, dlatego też w większości urządzeń stosuje się specjalne rozwiązania
mające zmniejszyć to uczucie – warto też dowiedzieć się, jak używać depilatora, aby cały
zabieg był bezbolesny.
Urządzenia do trwałej depilacji  –
to rozwiązanie dające najtrwalsze rezultaty. Co ciekawe, bardzo często traktowane są jako podgrupa depilatorów, mimo
że różnią się od nich zasadami działania
i budową. W przeciwieństwie do depilatorów nie wyrywają włosków, a za pomocą światła i lasera powodują trwałe
uszkodzenie mieszka włosowego. Aby
pozbyć się owłosienia, trzeba systematycznie powtarzać sesje, które doprowadzają do samoczynnego wypadania niechcianych włosków. Urządzenia
dostępne na rynku są przeznaczone zarówno dla pań, jak
i dla panów oraz
przystosowane do
różnych partii ciała, w tym twarzy
i okolic bikini.
Zestawy do pielęgnacji woskiem
– nie przypominają powyższych
urządzeń. Są
to pro -

dukty mające elektryczne
podgrzewacze. Depilacja woskiem jest bardzo popularna, a elektryczny
podgrzewacz jeszcze bardziej
ją ułatwia. Przede wszystkim
użytkowniczka ma pewność,
że zostanie on podgrzany do
odpowiedniej temperatury, co stanowi już połowę sukcesu.

9

Fot. Philips

Depilatory

Elementy usuwające włoski
i ich właściwości

Każdy typ urządzeń do usuwania włosków działa na innych zasadach i wykorzystuje do tego inne elementy,
co, oczywiście, przekłada się na ich budowę oraz efekt końcowy. Co decyduje o bezpieczeństwie golarek, a co
o dokładności depilatorów?
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Fot. Remington

Golarki damskie działają na podobnych zasadach jak modele przeznaczone dla
panów, z tym wyjątkiem, że te drugie są to urządzenia mniej popularne i mniej zróżnicowane. Najczęściej są to produkty zasilane akumulatorowo lub
za pomocą baterii, co w oczywisty sposób przekłada się na komfort obsługi oraz możliwość używania ich zawsze i wszędzie. Co ważne, większość
z nich przeznaczona jest do stosowania zarówno
na mokro, jak i na sucho, a to oznacza dużą wygodę dla użytkowniczek.
Najważniejszym elementem każdej golarki jest
element golący, który ma postać głowicy ze specjalną folią, chroniącą nie tylko ostrza, ale i skórę. Standardowo stosuje się podwójną hipoalergiczną folię, która zapobiega podrażnieniom skóry i minimalizuje prawdopodobieństwo występowania alergii lub uczuleń. W golarkach zazwyczaj
stosuje się ostrza wykonane ze stali szlachetnej,
jednak producenci urządzeń bardziej zaawansowanych sięgnęli po materiały mające maksymalnie chronić goloną skórę. Spotkać można modele z folią oscylacyjną, która pokrywana jest warstwą złota. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych pasków, np. aloesowych, które są
zintegrowane z elementem golącym. Taki pasek
ma za zadanie poprawić nawilżenie skóry oraz zapewnić gładkie i bezpieczne golenie.
Warto wspomnieć także o ruchomych głowicach
golących, które mają duży wpływ na skuteczność
usuwania włosków. Ruchoma głowica sprawia,
że ostrza znajdują się bliżej skóry, co pozwala na
szybkie i, co ważne, dokładne golenie nawet najmniejszych włosków, które często łatwo pominąć. Co więcej, dopasowuje się do kształtów ciała i goli trudno dostępne miejsca, takie jak bikini
czy kolana. Jeśli golarka ma być urządzeniem uniwersalnym, służącym do golenia różnych partii ciała, to obowiązkowo powinna być wyposażona w wymienne nakładki, pozwalające
m.in. przycinać i nadawać pożądany kształt.
Dodatkowe końcówki
zdecydowanie zwiększają możliwości urządzenia. Najczęściej stosuje się końcówkę trymującą lub małą nasadkę do
golenia okolic bikini, które
wymagają szczególnego
traktowania. Warto polecić
modele mające dołączone
etui. Jest to nie tylko kwestia ładnego i eleganckiego
opakowania. Etui to sposób
na bezpieczne przechowywanie wszystkich elementów
zestawu, które są chronione
przed zabrudzeniem. Ciekawym rozwiązaniem jest specjalna nasadka złuszczająca
stary naskórek, dzięki której
skóra staje się gładsza i zo-

Depilacja i zapalenie mieszków włosowych

Usuwanie zbędnego owłosienia to zmora wielu kobiet, zwłaszcza że zabieg ten
wcale nie jest taki prosty, jak się wydaje.
Owszem, na rynku jest coraz więcej nowoczesnych urządzeń, które na dłuższy
czas rozwiązują ten problem, jednak

bardziej kłopotliwa staje się sama natura. Zabiegi pielęgnacyjne często mogą
prowadzić do infekcji oraz przedłużających się problemów ze skórą. Dlatego tak ważne są odpowiednia pielęgnacja i umiejętne posługiwanie się urzą-

dzeniami. Co nam grozi? Przede wszystkim zapalenie mieszków włosowych,
które jest bardzo dobrze znane kobietom mającym zbyt wrażliwą skórę oraz
duże owłosienie. Powoduje je zbyt częste golenie włosów, niewłaściwa higiena
czy noszenie niewłaściwej bielizny w wypadku zapalenia w okolicach miejsc intymnych. Czynników zakażających może być wiele. Przedostają się przez skórę lub przez ujście gruczołów łojowych.
W konsekwencji na skórze pojawiają się
niewielkie rany lub grudki w pobliżu ujścia włosa, w których może pojawić się
ropa. Zapaleniu często towarzyszy uciążliwe swędzenie i pieczenie – oznaki infekcji. Sprawa nie jest wcale błaha i nie
chodzi o zaczerwienienia i mało estetyczny wygląd. Zaawansowane i rozległe zapalenie mieszków włosowych może prowadzić do poważniejszych powikłań i powstawania np. czyraków. Zbyt częste golenie może prowadzić do wrastania włosków i podrażnienia skóry. Tak naprawdę każda depilacja to dla niej mniejsze
lub większe obciążenie bez względu na
to, czy robimy ja woskiem, depilatorem
czy zwykłą maszynką. Jak sobie z tym radzić? Jedynym sposobem jest właściwe
złuszczanie naskórka i stosowanie środków antybakteryjnych oraz specjalnych
kosmetyków. W wypadku większych infekcji trzeba sięgnąć już po poradę dermatologa i konkretne leki. Dużo daje także
profilaktyka i stosowanie po depilacji kosmetyków zawierających wyciągi roślinne
o działaniu przeciwzapalnym i dezynfekującym. Ich właściwy dobór jest szczególnie ważny przy wrażliwej skórze mającej skłonności do podrażnień lub w razie depilacji delikatnych okolic intymnych.

staje zredukowany problem wrastających włosków – to z kolei zmniejsza ryzyko powstawania zapalenia
mieszka włosowego.

Depilatory –
rodzaje elementu
depilującego
W wypadku depilatorów mamy większą
różnorodność – zarówno jeśli chodzi o element depilujący, jak i rodzaj głowicy. Czym
się różnią te dwa elementy? Element depilujący umieszczony jest w głowicy i odpowiada za sposób wyrywania włosków. Wyróżniamy dwa typy urządzeń:
depilatory z pęsetami,
depilatory z dyskami.
Pierwszy typ to modele klasyczne. Pęsety są
wbudowane w „bazę” z tworzywa sztucznego lub ceramiki, która z kolei jest integralną

PANASONIC. ES-WH80

Fot. Philips

G

olarki – element
golący
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częścią głowicy, i mają długość kilku milimetrów.
Mają one specjalny mechanizm otwierający i zamykający. Jego ruch współpracuje z ruchem obrotowym całej „bazy”, czyli elementu depilującego. Jest on skonstruowany w tej sposób, by mieściło się w nim jak najwięcej pęset. Im jest ich więcej, tym szybsza i efektywniejsza jest depilacja.
Drugim rodzajem depilatorów są te wyposażone
w specjalne dyski. Ich zaletami są łatwość utrzymania w czystości i higiena depilacji. Stosowane
są dwa rodzaje dysków. Mogą być one wykonane ze stali z hipoalergiczną powłoką oraz z ceramiki. Ta ostatnia ma bakteriobójcze właściwości,
co zwiększa higienę zabiegu, oraz dodatkowo jest
bardzo trwała. O skuteczności decyduje także równoległe ułożenie dysków względem siebie. Powoduje to wplatanie włosków między nimi, co sprawia,
że depilacja jest skuteczna i pozwala efektywnie
usunąć nawet gęste włoski bez konieczności powracania do tego samego miejsca.

typ jest najczęściej stosowany i występuje w większości urządzeń. Elementy depilujące umieszczone
są na tzw. elemencie wirującym, który ma kształt
walca. Podczas przesuwania urządzenia po skórze walec obraca się, a wraz z nim dyski i pęsety,

Reklama
Reklama

które usuwają włoski. Inną propozycją są depilatory mające głowicę z dwoma walcami, które nie
są aż tak popularne. Element wirujący przypomina ten z głowicy podłużnej. Czym się różni? Ma
dwa walce obracające się w przeciwnych kierunkach, pomiędzy którymi znajduje się większa liczba
pęset. Dzięki temu depilacja jest efektywna i urządzenie wyłapuje włoski, które często rosną w różne strony, co dodatkowo komplikuje ich usuwanie.
W ostatnim typie urządzeń głowica przypomina
głowicę męskiej golarki do twarzy z siatką oscylacyjną. Składa się z trzech elementów wirujących
z dyskami lub pęsetami, które względem siebie są
ustawione pod innym kątem. W przeciwieństwie
do urządzeń z dwoma walcami liczba elementów
depilujących jest znacznie mniejsza. Osobną grupę depilatorów stanowią modele z wymiennymi
głowicami. To najbardziej praktyczne urządzenia,
które mają wiele zastosowań. Połączono w nich
funkcje depilatora, golarki i trymera. Są to bardziej
zaawansowane produkty, których jest coraz więcej na rynku. Depilatory z wymienną głowicą golącą sprawdzają się m.in. podczas usuwania wło-

sków z miejsc intymnych. Jest to dosyć bolesny zabieg, na który nie każda kobieta jest się w stanie
zdecydować. Rozwiązaniem jest właśnie możliwość ogolenia delikatniejszych partii ciała bez konieczności wyrywania włosków. Często dołączane są tzw. głowica startowa oraz trymery. Pierwszy typ ma za zadanie przyzwyczaić skórę do zabiegu, drugi przycina i stylizuje. Niektórzy producenci dołączają także niewielkie urządzenie mające za zadanie depilować mniejsze partie ciała.
Ostatnim typem depilatorów są modele z głowicą depilująco-golącą, która pozwala wyrywać
włoski mające wystarczającą długość oraz golić
te, które są zbyt krótkie.
Przykładowe nasadki:
Nasadki unoszące włosy – skutecznie unoszą nawet płasko leżące włoski i pomagają skierować je w stronę pęset.
Nasadki masujące – mają plastikowe rolki lub wypustki. Masują skórę, jednocześnie łagodząc podrażnienia. Ponadto złuszczają naskórek, tym samym zwiększając skuteczność depilacji. Delikatnie stymulują i masują skórę, łagodząc przebieg depilacji i zwiększając komfort
podczas zabiegu. W niektórych depilatorach stosowane są wypustki z aloesem.
Fot. Philips

Głowica goląca

Nasadka do twarzy

Dwie głowice golące
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Fot. Braun

Głowica depilująca to serce każdego depilatora.
To właśnie jej elementy mają bezpośredni kontakt ze skórą i odpowiadają za dokładne usuwanie włosków. Głowice różnią się m.in. kształtem.
Mogą być podłużne, z dwoma lub kilkoma elementami wibrującymi oraz wymienne. Pierwszy

Fot. Philips

Depilatory –
rodzaje głowic
depilujących

Szczoteczka złuszczająca

Depilatory
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Co wpływa na skuteczność depilatora?
Wierna użytkowniczka depilatora, która korzystała już z kilku różnych modeli z pewnością będzie w stanie powiedzieć, który z nich najlepiej spełniał swoje funkcje.
Ocena taka zawsze będzie bardzo subiektywna i zależna od osobistych predyspozycji. Są jednak czynniki obiektywne, które mają duży wpływ na efektywność depilacji. Należy pamiętać, że korzystanie z depilatora zawsze wymaga odpowiedniego
przygotowania włosków i skóry.
Liczba pęset/dysków i liczba obrotów
głowicy – im ich więcej, tym więcej włosków
mogą chwycić. Uwagę należy zwrócić także na prędkość obrotów głowicy. Może ona
dochodzić do ok. 700 obrotów na minutę.
Szerokość głowicy – im większa, tym szybciej przebiega depilacja. Głowica wyrywa
włoski z większej partii ciała, dzięki czemu
jest bardziej efektywna.

Nasadka do depilacji delikatnych miejsc
Ergonomia – istotny jest kształt głowicy depilatora. Powinien on pozwalać na jak najbliższy kontakt pęset/dysków ze skórą, ale
jednoczenie nie podrażniać jej. Im bardziej
głowica przylega do skóry, tym krótsze wło-

System masujący – łagodzi uczucie dyskomfortu w czasie depilacji.
Nasadka napinająca skórę – napina skórę
podczas depilacji, zmniejszając nieprzyjemne
uczucie towarzyszące wyrywaniu włosków.
Szczoteczka do oczyszczania twarzy
k

– niektóre depilatory mają dodatkowo
szczoteczkę do twarzy. Wymienną głowicę
montuje się jak klasyczną. Włoski szczoteczki usuwają makijaż i zanieczyszczenia
nadając, skórze blask. Złuszczają naskórek, zapewniając delikatny peeling, który
l

a

Fot. Philips

Głowica lub nasadka do twarzy  –
większość depilatorów służy do usuwania zbędnego owłosienia z nóg, okolic
bikini czy pach – jednym słowem: ciała. Niektóre mają dodatkową nasadkę
lub głowicę, które pozwalają na depilację twarzy.
Szczoteczka do złuszczania naskórka –
szczoteczka wyposażona jest w hipoalergiczne włosie, zapewniające optymalną higienę.
Doskonale mieści się w dłoni i umożliwia wygodną obsługę w każdych warunkach – na
mokro i na sucho.
Głowica goląca – pozwala usunąć te włoski,
które nie zostały wyrwane przez pęsety, dzięki
czemu pozostawia skórę gładką i pozbawioną niechcianych włosków. Niektóre depilatory mają grzebień, który nakłada się na głowicę golącą, co pozwala przyciąć włosy, np. do
długości 3 mm.
Nasadka tnąca – służy do przycinania włosów w miejscach wrażliwych.
Nasadka do kontaktu ze skórą – płynnie
dopasowuje się do wszystkich konturów ciała,
szczególnie w okolicach wrażliwych.
Nasadka do przycinania – ją również nakłada się na głowicę depilującą. Służy do przycinania włosów w trudno dostępnych miejscach w okolicy bikini. W zależności od tego,
czy chcemy przycinać czy stylizować, głowicę
przykłada się płasko lub prostopadle do skóry.

ski może usunąć. Wiele urządzeń posiada
specjalne nakładki, umożliwiające utrzymywanie depilatora pod odpowiednim kątem
w stosunku do skóry, co również ma wpływ
na skuteczność depilacji.

poprawia wygląd skóry. Najczęściej producenci stosują drgania soniczne (mikrowibracje o częstotliwości np. 3000 drgań
na minutę).
Głowica do pielęgnacji stóp – to dodatkowa
głowica, odpowiadająca za złuszczanie naskórka.
m

a
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Trwała depilacja,
jak to działa?

Urządzenia do trwałej depilacji, nazywane też depilatorami IPL lub HPL, to produkty wzorowane na
urządzeniach stosowanych w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Na szczęście zarówno dla pań, jak i dla
panów stworzono modele przystosowane do użytku domowego.

Laser, IPL czy HPL?
Działają na podobnych zasadach. Najogólniej rzecz ujmując, emitowane przez

14

urządzenie wiązki są absorbowane przez
cebulkę, uszkadzają ją i powodują wypadnięcie włosa. W zależności od rodzaju wiązki mówimy o depilacji laserowej, za pomocą IPL lub HPL. Jakie
są różnice?
IPL – czyli intensywne światło pulsacyjne (Intensed Pulsed Light), które
najczęściej jest stosowane w urządzeniach do użytku domowego, i to właśnie na jego przykładzie pokażemy zasady działania produktów do trwałej
depilacji. W profesjonalnych urządzeniach medycznych metoda ta znana jest od kilkunastu lat i wykorzystuje energię świetlną do walki z niechcianym owłosieniem.

HPL – to światło pulsacyjne do użytku domowego,
które wywodzi się z techniki IPL. HPL emituje krótkie impulsy świetlne przefiltrowanej energii z silnym
sygnałem. Od klasycznego
Anagen
(1) Anagen

Katagen
(2) Catagen

Telogen
(3) Telogenen

Fot. BaByliss

I

ch największe zalety to: skuteczność, trwałość efektu i bezbolesność zabiegu. Pamiętajmy, że za tego typu urządzenie trzeba więcej zapłacić – ich ceny zaczynają się od kilkuset złotych, a kończą na ponad dwóch tysiącach. Płacimy przede wszystkim za skuteczność i długotrwały efekt, który może się utrzymywać nawet do kilku lat –
pierwsze zmiany widać już po pierwszym użyciu. Dlatego warto przyjrzeć się zasadom działania urządzeń do trwałej depilacji, które raz na
zawsze rozwiązują problem zbyt szybko odrastających lub wrastających w skórę włosków.

maj 2016

Depilatory
IPL – co jest ważne?

Wśród najważniejszych parametrów określających pracę depilatorów są liczba włosków,
które obejmuje urządzenie podczas „strzału”
(od ok. 20 do nawet 180), oraz powierzchnia
skóry (najczęściej kilka lub kilkanaście centymetrów kwadratowych). Jest kilka grup takich
urządzeń. Służą one do depilacji różnych partii ciała. Modele obejmujące mniejsze obszary służą do usuwania włosków w miejscach
intymnych i pod pachami. Są także modele
przeznaczone do depilacji włosków na twarzy – wąsika, brwi itp. Te najmniejsze działają na pojedyncze włoski, dzięki czemu umożliwiają precyzyjną depilację, co w wypadku
brwi jest bardzo ważne. Depilatory IPL i laserowe wyposażone są w regulację siły wiązki lasera lub światła. W bardziej zaawansowanych modelach istnieje możliwość wyboru

www.infoprodukt.pl

do depilacji IPL, które nie mają bazy i wyglądem przypominają suszarkę do włosów. Są
to modele w pełni bezprzewodowe, z zasilaniem akumulatorowym i funkcją szybkiego
ładowania, w ciągu np. 1 godziny.

Etapy usuwania włosów

Przed
zabiegiem

W trakcie zabiegu:
usuwanie włosa

Po zabiegu:
włos nie odrasta

Fot. BaByliss

IPL i lasera różni się tym, że wykorzystuje mniejszą energię przy jednoczesnym utrzymaniu dużej mocy sygnału. Szybkie pulsowanie eliminuje negatywny wpływ na okoliczną tkankę, dzięki czemu jest to bardzo bezpieczna metoda.
  Laser – również usuwa włosy w ten
sam sposób – melanina chłonie
światło lasera, po czym uszkadza
mieszek. W depilacji laserem wykorzystuje się wiązki o jednej długości fal, co oznacza, że każdy włosek trzeba usuwać oddzielnie, co
z kolei wydłuża cały zabieg. Laser
jest większą i bardzo intensywną
wiązką światła, wymagającą dużej energii, co powoduje r yzyko
występowania podrażnień – dlatego też jest stosowany przez profesjonalistów. W wypadku produktów do użytku domowego laser sto-

trybu pracy oraz częstotliwości emitowania
wiązki. Urządzenia te składają się z bazy oraz
głowicy z lampą lub emiterem lasera. W bazę wbudowane są wskaźniki wybranej mocy w postaci pojedynczych lampek. Niektóre
urządzenia wyposażone są w ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Przy większych modelach
spotkać można specjalny kluczyk zabezpieczający. Uruchomienie urządzenia jest możliwe tylko wówczas, kiedy kluczyk umieszczony jest na swoim miejscu. Aby depilacja przebiegała sprawnie, ważne jest, by urządzenie nie wymagało długiego ładowania po każdej emisji. Zaawansowane modele prawie natychmiast
regenerują swoją moc i po kilku sekundach gotowe są do powtórnego „strzału”.
Na rynku pojawiły się także urządzenia

Fot. Philips

Fot. Philips

suje się go w urządzeniach działających punktowo, np. do usuwania
włosków z twarzy.
  Elektroliza  – rzadko stosowane
rozwiązanie, które wykorzystuje mikroprądy. Po kuracji mikroprądami
włos usuwany jest przez wyjęcie go
z mieszka za pomocą specjalnej pęsety. Mikroprądy zmieniają pH cebulki włosa na zasadowy, następnie
atakują korzeń włosa w celu ograniczenia jego ponownego wzrostu,
a z czasem powodują jego całkowite i trwałe usunięcie.
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Depilatory
Depilacja czy epilacja?

Depilacja – usuwa włoski tymczasowo
w sposób mechaniczny lub chemiczny. Jej
znakiem rozpoznawczym jest to, że wcześniej czy później włoski regularnie odrastają. Pod pojęciem depilacji kryje się nie tylko wyrywanie włosków razem z cebulkami, ale także golenie i woskowanie (depi-

Fot. Remington

Problem z nazewnictwem trwa. Oba terminy
używane są zamiennie i tak naprawdę niewiele osób wie jakie jest ich właściwe znaczenie.
Postanowiliśmy je przybliżyć opisując ich najważniejsze właściwości.

lacja mechaniczna), także za pomocą żeli,
kremów czy pianki (depilacja chemiczna).
Epilacja – to pozbywanie się włosków razem z mieszkami włosowymi, co oznacza
usunięcie ich na trwałe. Tutaj stosuje się
specjalistyczne urządzenia, pozwalające
na zabiegi laserowe czy IPL.

Jak już wspominaliśmy, urządzenia do
trwałej depilacji podgrzewają włos i jego korzeń pod skórą, a skuteczność depilacji zależy głównie od odcienia skóry
i koloru włosów – im ciemniejszy kolor
włosa, tym więcej światła może on absorbować. Rezultatów nie przyniesie stosowanie urządzenia na włosy siwe lub bardzo jasne, które mają zbyt małą zawar-

Fot. BaByliss

Fot. Philips

Warto pamiętać, że oba terminy są często używane zamiennie. „Epilacja” jest określeniem
rzadziej spotykanym gdyż używa się go głównie w literaturze fachowej. To „depilacja” jest
uznawana za szersze pojęcie i zawiera w sobie także „epilację”.

Cały proces tak naprawdę bazuje na cyklu życia włosa – depilacja IPL działa tylko
na te włosy, które są w odpowiedniej fazie. Z racji tego, że szybkość wzrostu włosów jest cechą indywidualną (zależy m.in.
od wieku czy metabolizmu), konieczne jest
powtarzanie zabiegu w odpowiednich odstępach czasu. Producenci zalecają przeprowadzenie zazwyczaj 8-tygodniowego
cyklu zabiegów, a następnie okresowe odświeżanie. Między zabiegami włosy wypadają w sposób naturalny, a proces odrastania zostaje wstrzymany – wypadnięcie może nastąpić po tygodniu lub dwóch.
Cykl życia włosa jest trzyetapowy:

tracja melaniny osiąga najwyższy poziom. To ona odpowiada za zabarwienie włosów i to od jej poziomu zależy skuteczność depilacji światłem. Na
działanie światła lub lasera podatne
są wyłącznie te włosy, które są aktualnie w fazie wzrostu.
Faza degradacji lub regresji (katagenowa) – na tym etapie włos przestaje rosnąć, a jego korzeń zaczyna się
kurczyć, co poprzedza wypadnięcie
włosa. Jest to faza przejściowa, która zwykle trwa 2–3 tygodnie.
Faza spoczynku (telegon) – to ostatni etap, w którym dochodzi do oddzielenia włosa od mieszka i wypadnięcie tego pierwszego. Pusty mieszek przechodzi w fazę uśpienia, dopóki nie dojdzie do wzrostu nowego
włosa (może to trwać ok. 100 dni).

IPL – jak to działa?
Jak już wspominaliśmy, IPL wykorzystuje metodę opartą na emisji specjalnych impulsów świetlnych. Impulsy docierają w głąb skóry, nie naruszając naskórka, następnie są absorbowane przez
melaninę we włosie i w cebulce. Impulsy
przekształcają się tam w energię ciepl-

Impulsy IPL oddziałują na mieszek włosowy podczas konretnego etapu wzrostu włosa. Dlatego tak ważne jest
powtarzanie zabiegów w odpowiednich odstępach czasu.

ną i uszkadzają komórki odpowiedzialne za wzrost włosów, które w rezultacie
obumierają i wypadają.

Faza wzrostu (anangenowa) – to właśnie podczas niej następuje aktywny
wzrost włosa z korzenia, a koncen-

Sposób działania impulsow IPL

Ultrafiolet

Strefa UV – pełna filtracja

Promieniowanie w 100% wolne od UV
Podczerwień
Naskórek

Fot. BaByliss

Skóra
właściwa
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Tkanka
podskórna

tość melaniny. Co ważne, osoby mające
ciemniejszy kolor skóry są bardziej narażone na podrażnienia, gdyż ich skóra absorbuje większe ilości światła – dlatego
też zaleca się im korzystanie z niskiego
poziomu intensywności.
W większości wypadków można zauważyć redukcję liczby włosów po kilku tygodniach od rozpoczęcia stosowania zabiegów. Jednak ważne jest realizowanie
pełnego planu zabiegów, aby wszystkie
aktywne włosy zostały poddane działaniu urządzenia. Pełny plan zabiegów
obejmuje trzy zabiegi co 2 tygodnie (na
ciało) lub cztery zabiegi (dla kobiet na
twarz), później tylko w razie potrzeby.
Kilka dni po użyciu urządzenia można
zauważyć, że włosy zaczynają wypadać. Może wystąpić pewien ich porost,
ale będą one rzadsze, cieńsze i o jaśniejszym kolorze niż włosy oryginalne. Taki
odrost jest normalny.
maj 2016
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Fot. BaByliss

Depilatory

Rozwiązania,

na które warto zwrócić uwagę

Sztuka depilacji stale się rozwija. Podobnie jest z urządzeniami do usuwania włosków, które mają coraz więcej
rozwiązań mających m.in. zwiększyć skuteczność zabiegu, jego komfort czy bezpieczeństwo. Po raz kolejny
producenci stawiają na to, co najważniejsze dla użytkownika.

S

tosowane rozwiązania zależą od tego o jakim urządzeniu mówimy – inne funkcje mają golarki czy trymery,
a inne urządzenia do trwałej depilacji. Trzeba o tym pamiętać przede wszystkim dlatego, że to co jest przydatne w jednym urządzeniu, w drugim nie będzie miało znaczenia.

Komfort użytkowania
Większość rozwiązań stosowanych w urządzeniach do depilacji dotyczy zwiększenia
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komfortu użytkowania. Jest to szczególnie
ważne w wypadku depilatorów, które wyrywają włoski razem z cebulkami. Aby ułatwić wychwytywanie tych najkrótszych, bardzo często producenci stosują specjalne lampki oświetlające partie skóry, co zapobiega
ich pominięciu. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne wtedy, gdy nogi depilujemy pod wodą.
Ciekawą propozycją są depilatory mające ruchomą głowicę, która może się wychylać np.
o 15° w przód i w tył. Oznacza to, że lepiej

dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia większy komfort, maksymalną dokładność
i optymalną pozycję pracy. Niektóre modele
wyposażono w system wytwarzania niewielkich wibracji. Takie rozwiązanie sprawia, że
dyskomfort jest mniej odczuwalny, a włoski
ułożone na skórze unoszą się – spotykane
jest w modelach najbardziej zaawansowanych. Nowością są depilatory mające ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt ułatwiający
przesuwanie urządzenia po skórze, a rzadkością modele wyposażone w elementy de-

pilujące z jonami srebra, które mają poprawić higienę depilacji.
W wypadku golarek warto przyjrzeć się modelom mającym ruchomą głowicę. Rozwiązanie to znane jest z modeli dla mężczyzn.
Ruchoma głowica sprawia, że ostrza znajdują się bliżej skóry, co pozwala na szybkie i,
co ważne, dokładne golenie nawet najmniejszych włosków, które często łatwo pominąć.
Co więcej, dopasowuje się do kształtów ciała
i goli dokładniej trudnodostępne miejsca, takie jak bikini czy kolana. Panie mające wrażmaj 2016
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Większość (jeśli nie wszystkie) urządzeń do
usuwania owłosienia została wyposażona
w regulację prędkości pracy. Dzięki niej dużo łatwiej jest dostosować tempo golenia
czy wyrywania włosków do ich ilości czy
rodzaju. Możliwość zmiany prędkości pracy
ma szczególnie duże znaczenie w depilatorach, z których korzystanie dla wielu kobiet
jest bolesne. Najczęściej depilatory mają dwa
lub trzy stopnie prędkości, które można dostosować do rodzaju depilowanych miejsc.
W miejscach wrażliwszych, w których jest
delikatniejsza skóra, zaleca się stosowanie
mniejszej prędkości oraz dodatkowych nasadek, które jednorazowo wyrywają mniejszą ilość włosków.
Regulacja ustawień jest obowiązkowa także w urządzeniach do depilacji, które wyposażone są w czujnik karnacji skóry. To on
sprawia, że impulsy zostaną uwolnione tylko wtedy, gdy skóra będzie miała odpowiedni kolor – zbyt jasna lub zbyt ciemna karnacja są przeciwwskazaniem do stosowania tego typu produktów. Możliwość regulacji mocy lasera/światła pozwala dostosować intensywność impulsów do rodzaju włosów, skóry czy depilowanych obszarów ciała. Podobnie jak w depilatorach delikatniejsze miejsca
powinno się depilować mniej intensywnymi
impulsami – inaczej użytkownik/użytkowniczka mogą mieć uczucie poparzenia. Zmiana ustawień może odbywać się za pomocą
przycisków lub pokrętła. Ustawienia impulsów można dostosować do różnych odcieni
skóry i kolorów włosów.

Bezpieczeństwo
Jest szczególnie ważne w wypadku urządzeń
do trwałej depilacji, które powinny przejść restrykcyjne testy bezpieczeństwa, jakim poddaje się urządzenia przeznaczone do domowego użytku. Co ważne, testy przeprowadzane są pod kontrolą dermatologów, którzy sprawdzają m.in. to jak na skórę oddziałują wiązki światła.
Korzystając z urządzeń do trwałej depilacji
trzeba postępować zgodnie z zaleceniami
producenta. W przeciwnym razie grozi nam
poparzenie czy uszkodzenie skóry o braku
efektów depilacji nie wspominając. Podstawowym rozwiązaniem jakie stosują producenci jest czujnik kontaktu ze skórą. Na czym
to polega? Urządzenia do trwałej depilacji nie
www.infoprodukt.pl

Jakie
zasilanie?
Urządzenia do trwałej
depilacji (często mylnie
nazywane także depila-

torami) różnią się m.in. sposobem zasilania. W ich wypadku nie możemy mówić
o dużej różnorodności. Jeszcze do niedawna wszystkie produkty dostępne na
rynku były zasilane sieciowo. Wyposażone są one w specjalną bazę, do której za
pomocą przewodu podłączona jest rękojeść mająca okno emisji impulsu. W bazie
znajdują się wszystkie elementy urządzenia: czujnik skóry, regulacja intensywności impulsów, wskaźnik trybu schładzania, wyświetlacz wskaźnika stanu lampy.
Najważniejszym elementem rękojeści jest
okno emisji impulsów. Na niej umieszczony jest także przycisk uwalniania impulsów
oraz zwalniania głowicy. Korpus urządzenia podłącza się do prądu, co dla wielu konsumentek jest pewnym ograniczeniem. Cechą charakterystyczną urządzeń

z zasilaniem sieciowym jest konieczność
systematycznej wymiany lamp, np. co 65
tys. impulsów.
Trochę inaczej kwestia ta wygląda w wypadku produktów zasilanych bezprzewodowo,
które najczęściej ładuje się za pomocą specjalnej ładowarki. Składają się one jedynie
z rękojeści wyposażonej we wszystkie elementy obsługi. Zazwyczaj w produktach z takim typem zasilania nie ma konieczności wymiany głowic – sprawnie działają przez kilka
lat. Zasilanie bezprzewodowe oznacza przede
wszystkim dużą mobilność, a także możliwość przewożenia urządzenia – pozbawione
bazy zajmuje mniej miejsca i jest łatwiejsze
w przechowywaniu.

„Mobilna” depilacja
Urządzenia do trwałej depilacji wykorzystujące systemy IPL to jedne z najskuteczniejszych sposobów usuwania
zbędnego owłosienia. Firma BaByliss
wprowadziła do oferty ciekawe urządzenie. G940E to pierwszy na polskim
rynku depilator IPL komunikujący się
za pomocą standardu Bluetooth ze
smartfonem, a następnie z mobilną
aplikacją, która krok po kroku przeprowadza użytkownika przez cały proces depilacji: definiuje fototyp skóry,
dobiera właściwe dla niego natężenie światła, rozplanowuje cały cykl
depilacji, a nawet przypomina o kolejnych zabiegach. Sercem tego modelu jest nowoczesna lampa Quartz
Lifetime (130 tys. błysków), która
wystarcza na 25 cykli pełnej depilacji całego ciała – bez konieczności wymieniania jej. Duży
ekran emitujący światło i praca w trybie seryjnym (36 błysków/min) decydują o szybkości urządzenia, a kształt depilatora (dzięki któremu

dokładne przylega do depilowanych
miejsc), emisja światła o małym natężeniu oraz dołączone do zestawu okulary ochronne sprawiają, że jest w pełni bezpieczny dla oczu i skóry.

Fot. BaByliss (x4)

Sterowanie

są dla każdego (o czym więcej w następnym
rozdziale) i nie sprawdzają się na każdym
typie skóry – liczy się przede wszystkim jej
odcień i kolor włosów. Idealne połączenie
to jasna skóra i ciemne włosy. Czujnik odcienia skóry dokonuje pomiaru na początku
każdej sesji oraz okazjonalnie w jej trakcie.
Jeśli wykryje on, że odcień jest zbyt ciemny
urządzenie nie będzie emitowało błysków,
tym samym zapobiegając reakcjom skórnym.
Część producentów (np. BaByliss) stosuje tzw.
czujnik kontaktu, który ma za zadanie zapewnić ochronę oczu w trakcie depilacji. Zadaniem
czujnika jest blokowanie emisji impulsów światła, gdy ekran depilatora nie jest skierowany na
skórę – emisja impulsów jest możliwa tylko wtedy, gdy całkowicie przylega on do skóry. Standardowym rozwiązaniem są filtry UV umieszczone
w okienku emisji światła. Dla bezpieczeństwa
znaczenie ma także możliwość regulacji intensywności światła.
Mniej zaawansowane rozwiązania stosuje się
w golarkach czy depilatorach. W tych pierwszych wykorzystuje się folie oscylacyjne. To dzięki niej unikniemy uszkodzenia skóry podczas
golenia, ale także szybszego stępienia ostrzy.
Z kolei zastosowanie materiałów hipoalergicznych zapobiega powstawaniu podrażnień i zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry, zwłaszcza w bardziej delikatnych partiach.
W depilatorach liczą się rozwiązania zmniejszające uczucie dyskomfortu. Specjalne blokady chronią urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem, a dodatkowe nasadki
chłodzące uśmierzają ból. Te ostatnie wykonane są z szybko chłodzących się materiałów
i wypełnione żelem. Po zakończonej depilacji
powinny zostać na kilka godzin umieszczone
w zamrażarce – mogą być też tam przechowywane. Producenci depilatorów oferują także chusteczki czy rękawice chłodzące, które
działają na podobnych zasadach jak
nasadka. Rękawica chłodzi i przygotowuje skórę do depilacji oraz
łagodzi podrażnienia po zabiegu.
Czasami w zestawie dołączane są
rękawice do peelingu, które zapobiegają wrastaniu włosków pod
skórę. Innowacyjnym rozwiązaniem
było to, co teraz jest oczywiste,
czyli wprowadzenie urządzeń wet & dry. To właśnie dzięki nim możliwa
jest depilacja na mokro,
która znacznie zwiększa
komfort zabiegu. Ciepła
woda odpręża i łagodzi, poprawia krążenie i zwiększa komfort depilacji, sprawiając, że skóra jest mniej
uwrażliwiona.

Fot. BaByliss (x3)

liwą skórę powinny zwrócić na modele mające materiały hipoalergiczne, które pokrywają ostrza golarek. Zazwyczaj stosuje się
ostrza wykonane ze stali szlachetnej, jednak
producenci urządzeń bardziej zaawansowanych sięgnęli po materiały mające maksymalnie chronić goloną skórę. Spotkać można
modele z folią oscylacyjną, która pokrywana
jest warstwą złota lub mające specjalne paski nawilżające np. z aloesem. Lubiącym uniwersalne produkty polecamy golarki dodatkowo wyposażone w trymer, umożliwiający
np. kształtowanie okolic bikini.
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Fot. BaByliss

Depilatory

Do stylizacji
– trymery

Trymery to urządzenia, które głównie kojarzą się z przycinaniem męskiego zarostu lub usuwaniem włosków
z trudno dostępnych miejsc. Osobną kategorią są produkty stworzone z myślą o kobietach, które idealnie
sprawdzają się np. podczas stylizacji okolic bikini.

S

zięki trymerom kobiety mają możliwość wyboru i korzystania z własnej fantazji. Te niewielkie urządzenia pozwalają zachować równowagę między dwoma biegunami: całkowitą depilacją lub jej brakiem. To doskonałe rozwiązanie dla tych pań, które nie są miłośniczkami brazylijskiego
bikini i dla tych, które wolą naturalność w bardziej nowoczesnej formie.

Trymer – dla kogo
i dlaczego?

lają nie tylko przycinać włoski, ale też nadać
im ciekawy kształt, np. serca.
Dużą zaletą tych urządzeń jest także poręczność. Doskonale sprawdzają się podczas wakacyjnych wyjazdów, a także wtedy, gdy czas jest na wagę złota. Ponadto pomagają zachować higienę
osobistą, a dzięki materiałom wykonania i dodatkowym rozwiązaniom
nie powodują podrażnień na skórze.

O budowie,
poręczności i sposobie
użycia
Najważniejszym elementem każdego trymera jest tzw. trymer precyzyjny, czyli głowica, która odpowiada za przycinanie, a właściwie już prawie golenie włosków. To właśnie na nią nakłada się nasadki, pozwalające zmieniać ich długość.
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Fot. Remington

Fot. Braun

Fot. Remington

Na rynku są dostępne dwa typy urządzeń. Pierwszy służy do usuwania wąsików, włosków z nosa czy regulacji

brwi, drugi do stylizacji okolic intymnych
– i to właśnie tym produktom poświęcimy
więcej uwagi. Trymery do bikini służą do przycinania włosków i pozwalają na stylizację – w tym wypadku panie
ogranicza jedynie zbyt mała
fantazja lub ewentualnie źle
dobrane urządzenie. Dzięki
trymerom można nadać dowolny kształt fryzurze intymnej, przycinając włoski na wybraną długość, a nawet goląc
je tuż przy skórze. Jak to możliwe? Wszystko dzięki specjalnym nasadkom, które pozwa-
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Depilatory
Jeśli chcemy uzyskać efekt idealnie gładkiej
skóry, wystarczy korzystać z trymera precyzyjnego, który skraca je nawet do 0,2 mm!
Ważne, aby ostrza urządzenia były wykonane z trwałego, ale też bezpiecznego dla skóry
materiału. Dlatego producenci sięgają po stal
nierdzewną, która stosowana jest też w golarkach czy trymerach do stylizacji męskiego
zarostu. Trymer precyzyjny albo jest integralną częścią urządzenia, albo trzeba go nałożyć. Regulację długości włosa można ustawić samemu za pomocą specjalnych nakładek, ale o tym więcej za chwilę.
W wypadku trymerów warto wybrać te modele, które pracują zarówno na sucho, jak
i na mokro. Po pierwsze – ułatwia to korzystanie z urządzenia i zapewnia większy komfort, po drugie – pozwala na szybkie czyszczenie pod bieżącą wodą. Dobrym
rozwiązaniem są także trymery bezprzewodowe, które można w każdej chwili naładować. Już na początku warto sprawdzić, czy
wybrany przez nas model jest wodoodporny i jak jest zasilany.
Przy zakupie najlepiej przyjrzeć się także temu, jaki urządzenie ma kształt. Musi dobrze „leżeć w dłoni” i być poręczne – inaczej trudno będzie precyzyjnie wystylizować
niektóre partie ciała, a o wygodę i komfort
tu właśnie chodzi.

końcówki. Warto zwrócić uwagę na
ich rodzaj oraz długość, na jaką przecinają włoski. Dostępne są zestawy, np.
2 i 4 mm lub 5 i 8 mm.
Nasadka do kształtowania brwi –
nie jest standardem. Umożliwia wyrównywanie długości brwi (np. 2 i 4 mm).
Wystarczy założyć nasadkę grzebieniową na głowicę przycinającą, aby uzyskać
precyzyjny i symetryczny efekt. Czasami
w zestawie dołączana jest pęseta do precyzyjnego usuwania włosków.
Szczotka złuszczająca – końcówka tego typu już jakiś czas temu pojawiła się
w depilatorach – w trymerach jest jeszcze rzadkością. Szczotka złuszczająca
gwarantuje komfort golenia i pomaga
zapobiegać wrastaniu włosów. Głowica obraca się łagodnie, usuwając martwe komórki i pozostawiając skórę jedwabiście gładką.
Nasadka zabezpieczająca – chroni
trymer przed zniszczeniem i gwarantuje bezpieczne przechowywanie.

mienne nakładki, w niektórych trymer precyzyjny można zdjąć i zamontować głowicę innego typu, w niektórych jest on przymocowany na stałe. Dlatego też tak ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie parametry
i właściwości ma interesujący nas model.

Warto pamiętać, że różne kwestie są różnie rozwiązywane w różnych modelach.
Niektórzy producenci stosują jedną regulowaną nasadkę grzebieniową, inni wy-

Jeśli przycinamy długie włosy lub robimy to po raz pierwszy, najlepiej jest zacząć od maksymalnej długości i stopniowo ją zmniejszać.

Wzory, wzorki, wzoreczki
Jak już wspominaliśmy, trymery służą nie
tylko do przycinania włosków, ale też stylizacji fryzur intymnych. Nasadki czy grzebienie odpowiadają za zmianę długości włosków, a specjalne szablony pomagają wyczarować serce, trójkąt czy prostokąt. Po
przycięciu wszystkich włosków na jedną
długość wystarczy przyłożyć szablon do
miejsca, które ma być modelowane, a następnie usunąć włoski wokoło za pomocą
trymera precyzyjnego. Jeśli interesuje kogoś
to rozwiązanie, warto wiedzieć, że w zależności od producenta dostępne są szablony, które można wyciąć, lub specjalne
plastikowe nakładki.

Naciąganie skóry w trakcie przycinania
ułatwia trymowanie.
Jeśli w urządzeniu nagromadzi się dużo włosów, należy je wyłączyć, zdjąć
nasadki i wypłukać pod wodą lub użyć
szczoteczki.
Trymer czyścimy po każdym użyciu za
pomocą szczoteczki.
Od czasu do czasu końcówki do depilacji można przepłukać w ciepłej, bieżącej wodzie. Można używać mydła, o ile
nie zawiera ono cząstek i substancji
ścierających.
Zalecane jest oliwienie tnących końcówek do depilacji kroplą oleju maszynowego dwa razy w roku lub po opłukaniu pod bieżącą wodą.

Kilka wskazówek:

Fot. BaByliss

Nakładki „narzędziem”
wyobraźni

Nasadka do precyzyjnej depilacji –
czyli podstawa każdego trymera. Nasadka tego typu pozwala precyzyjnie wymodelować linie, a także maksymalnie
skrócić włoski.
Regulowany grzebień trymujący –
może mieć np. trzy ustawienia długości:
2, 4, 6 mm. Nasadkę nakłada się na trymer i ciągnąc ją w górę lub w dół, ustawia się długość przycinania.
Wymienne nasadki grzebieniowe
– czyli standardowe rozwiązanie. Do
większości urządzeń dołączane są nasadki, które przycinają włoski na określoną długość – najczęściej są to dwie

Fot. Philips

To właśnie nakładki, nasadki, grzebienie odpowiadają za możliwości tych niewielkich
urządzeń. Ich główne zadanie polega na regulacji długości włosków, a także nadawaniu
kształtu fryzurze intymnej. Do wyboru mamy kilka rozwiązań i kilka typów końcówek
– poniżej przedstawiamy najpopularniejsze.

Trymery to nie tylko niezależne urządzenia, ale także dodatek do depilatorów czy golarek. W obu wypadkach
najczęściej stosuje się specjalne nakładki
grzebieniowe, które pozwalają przycinać
włoski na różną długość. Niektórzy producenci dołączają głowice np. trymera do
www.infoprodukt.pl

bikini i trymera precyzyjnego. W wypadku urządzeń IPL niektórzy producenci dołączają trymer gratis, bardzo często jest
to model w sztyfcie. Dzięki niemu można
szybko usunąć odrastające włoski w trakcie serii zabiegów.

Fot. BaByliss

Warto
pamiętać, że…
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MODELE ZALECANE

Urządzenia do depilacji

A... Z 1/2

DEPILATORY

Segment premium

Marka

BRAUN

BEURER

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

Symbol

Silk-épil 9 SkinSpa 9-969

HL 70 3w1

BRE650/00

BRE644/00

BRE640/00

www.braun.com/pl/

www.beurer.pl

www.philips.pl

www.philips.pl

www.philips.pl

Marka

BEURER

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

REMINGTON

Symbol

HL 40

BRE630/00

BRE620/00

BRE610/00

EP7030

www.beurer.pl

www.philips.pl

www.philips.pl

www.philips.pl

pl.remington-europe.com

Marka

CAMRY

PANASONIC

REMINGTON

THOMSON

THOMSON

Symbol

CR 2163

ES-ED96

EP7020

THSH07419

THSH07426

www.camryhome.eu

www.panasonic.com/pl/

pl.remington-europe.com

pl.horn.eu/pl/PL/

pl.horn.eu/pl/PL/

WWW

Segment wysoki

WWW

Segment średni

WWW

Urządzenia do depilacji

MODELE ZALECANE GOLARKI

Segment ekonomiczny
premium

Marka

BEURER

BRAUN

PHILIPS

PHILIPS

REMINGTON

Symbol

HL 35

LS 5560

BRL170/00

BRL140/00

WDF4840

www.beurer.pl

www.braun.com/pl/

www.philips.pl

www.philips.pl

pl.remington-europe.com

WWW
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MODELE ZALECANE

Urządzenia do trwałej depilacji

A... Z 2/2

IPL, LASER

Segment premium

Marka

BABYLISS

BABYLISS

BABYLISS

BEURER

PHILIPS

Symbol

G946E

G945E

G935E

IPL 10000+ SalonPro System

SC2009/00

www.babyliss-totallook.pl

www.babyliss-totallook.pl

www.babyliss-totallook.pl

www.beurer.pl

www.philips.pl

Marka

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

RIO BEAUTY

RIO BEAUTY

Symbol

SC2007/00

SC2005/00

SC1997/00

Go Laser

Hello Skin IPL Hair

www.philips.pl

www.philips.pl

www.philips.pl

www.riobeauty.pl

www.beautyplanet.pl

Marka

BABYLISS

BEURER

PANASONIC

PHILIPS

REMINGTON

Symbol

G933E

IPL 6000 SatinSkin Pro

ES-WH80

SC1995/00

IPL6750 i-Light Pre-

www.babyliss-totallook.pl

www.beurer.pl

www.panasonic.com/pl/

www.philips.pl

pl.remington-europe.com

WWW

wysoki
Segment premium

WWW

Segment wysoki
średni

WWW

Urządzenia do depilacji

MODELE ZALECANE TRYMERY

Segment ekonomiczny
premium

Marka

BRAUN

PANASONIC

PHILIPS

PHILIPS

REMINGTON

Symbol

Braun Face 831

ES-WR40VP

HP6393/00

HP6392/00

WPG4010C

WWW

www.braun.com/pl/

www.panasonic.com/pl/

www.philips.pl

www.philips.pl

pl.remington-europe.com

www.infoprodukt.pl
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