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ФОТОЕПИЛАТОР 
 

Beurer IPL 5500 PureSkin Pro 
 

Кратко ръководство на потребителя 
 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА 
IPL PureSkin Pro е уред за трайно премахване на нежелано окосмяване по 
тялото при жени и мъже на основата на светлина – добре известен и доказан 
метод. Фотоепилацията се е доказала като безопасен и ефективен метод за 
постигане на трайно намаляване на окосмяването за 15 години клинично 
приложение по целия свят. 
 

Уредът трябва да се използва само върху крака, подмишници, бикини 
линия, гърди, корем, гръб и лице (само при жени, в зоната от скулите 
надолу).  
 

Принцип на фотоепилацията 
Фотоепилацията е базирана на принципа на селективната фототермолиза, 
който използва оптична енергия за дезактивиране на растежа на косата. За 
да се постигне такъв термичен ефект, коренът на косъма трябва да поглъща 
избирателно светлинната енергия и да я преобразува в топлина. Тази 
селективност се постига, когато оптичната енергия, отделяна в тъканта, се 
абсорбира главно от пигмента меланин в косата. Високоенергийната 
светлина се преобразува в топлинна енергия (топлина), която деактивира 
растежа на косата. 
 

Всеки косъм по нашето тяло преминава през три фази на цикъл на растеж: 
анаген, катаген и телоген. Само космите, които са в анагенна фаза (фаза на 
растеж), реагират на третиране с IPL. 

    
Анаген   Катаген  Телоген 
(фаза на растеж) (преходна фаза) (фаза на почивка) 
 

Въпреки че продължителността на цялостния цикъл на растеж на косъма е 
различен при всеки човек и зависи от областта на тялото, върху която расте 
косъма, той обикновено продължава от 18 до 24 месеца. 
 

Необходим е поне един пълен цикъл на растеж на косъма, за да се постигне 
трайно обезкосмяване с помощта на Beurer IPL PureSkin Pro. 
 
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Уредът е предназначен за лична употреба, а не за търговски цели. 
 Уредът е подходящ за лица над 18 години. 
 Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца. 
 Уредът и адаптерът не трябва да се мокрят. Ако уредът попадне във 

вода, не го пипайте, а веднага изключете адаптера от контакта.  
 Не използвайте уреда във влажни помещения и в близост до вода. 
 Пазете далече от очите. Не гледайте в източника на светлина. 
 Не излъчвайте светлинни импулси във въздуха. 
 Не използвайте уреда върху кожа с тен или след слънчева баня. 
 Не пъхайте предмети в уреда. 
 Не блокирайте вентилационните отвори на уреда. 
 Не пипайте вътрешните елементи на уреда в случай на повреда. 
 Ако кабелът е повреден, той трябва да се смени. Ако не може да бъде 

сменен, уредът трябва да се изхвърли. 
 Използвайте уреда само на закрито. 
 Уредът трябва да се използва само по предназначение и според 

инструкциите за употреба на производителя. Производителят не 
носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от 
неправилна употреба. 

 Не използвайте уреда по време на бременност и кърмене. 
 Ако се появи силно зачервяване, образуване на мехури или 

изгаряния по кожата, спрете използването на уреда незабавно. 
 Въз основа на таблицата „Цвят на косата и кожата“ в това 

ръководство на потребителя определете кои интензитети на 
светлината са най-подходящи за цвета на вашата кожа и косми, и 
дали този метод изобщо е подходящ за вас (ако не е, това е 
отбелязано с "x" в диаграмата). 
 

Забележка: Уредът работи най-добре на тъмен тип косъм (с високо 
съдържание на меланин). Черното и тъмнокафяво окосмяване 
показват най-добра реакция и, въпреки че кафявото и светло-
кафявото окосмяване също ще реагират на третирането, те 
обикновено изискват повече сесии за епилация. Червеното 
окосмяване може да предизвика реакция. Бялото, сивото и русото 
окосмяване обикновено не реагират на уреда, въпреки че някои 
потребители забелязват резултати след многократни сесии на 
епилация. 
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 Не използвайте уреда върху естествено тъмна кожа. 
 Не използвайте уреда с контактен гел. Това може да го повреди. 
 Не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от 

оторизиран технически персонал.  
 След употреба изключвайте уреда от контакта.  
 Използвайте само одобрени от производителя приставки и 

аксесоари. 
 Не излагайте уреда на температури под 10℃ или над 35℃ по време 

на употреба. 
 Не използвайте уреда, ако видите или усетите дим при употреба. 
 Не използвайте уреда, ако отворът на вентилатора е напукан, 

отделя се или липсва изцяло. 
 Не уреда, ако сензорът за цвят на кожата или светлинната зона са 

напукани или счупени. 
 Не насочвайте светлинния импулс към повърхности, различни от 

кожа. Това може да доведе до сериозни повреди на прозореца за 
излъчване на светлина, сензора за цвят на кожата или 
проблясващата повърхност. Активирайте светлинния импулс само 
след като уредът е в контакт с кожата. 

 След употреба съхранявайте уреда в оригиналната му кутия. 
 Не излагайте уреда на продължителна пряка слънчева или UV 

светлина, за да предотвратите повреда. 
 

Не използвайте уреда: 
 Ако страдате от рак на кожата (или сте имали такъв в миналото). 
 Ако сте имали потенциални злокачествени заболявания на кожните 

участъци, които трябва да се третират. 
 Ако страдате от епилепсия с чувствителност към мигаща светлина. 
 Ако страдате от нарушения на колагена, включително образуване 

на келоиди или лошо възстановяване на тъканите. 
 Ако страдате от херпес или псориазис в зоната за третиране, освен 

ако не сте се консултирали с лекар и не сте получили превантивно 
лечение. 

 Ако страдате от някаква форма на светлочувствителност, като 
порфирия, полиморфна фотодерматоза, слънчева уртикария, лупус 
и др. 

 Ако страдате от метаболитно разстройство, като диабет. 
 Ако страдате от нарушение в кръвосъсирването. 
 

Не използвайте уреда, ако взимате някое от следните лекарства: 
 Ако приемате медикаменти, които правят кожата по-чувствителна 

към светлина, включително нестероидни противовъзпалителни 

средства (напр. аспирин, ибупрофен, парацетамол), тетрациклини, 
фенотиазини, тиазидни диуретици, сулфонилурея, сулфонамид, 
DTIC, флуорурацил, винбластин, гризеофулин, алфа-хидрокси 
киселини, бета-хидрокси киселини, Retin-A®, Accutane® и/или 
локални ретиноиди. 

 Ако се лекувате или наскоро сте били подложени на лечение с 
азелаинова киселина. 

 Ако сте били на стероиди през последните три месеца. 
 Ако през последните шест до осем седмици сте имали процедура по 

ексфолиация на кожата или друга процедура за изглаждане на 
кожата. 

 Ако сте били подложени на лъчева или химиотерапия през 
последните три месеца. 
 

Не използвайте уреда върху следните зони: 
 Върху лигавиците в областта на носа или гърлото. 
 Върху или в близост до активен имплант, като пейсмейкър или 

устройство за инконтиненция, инсулинова помпа и др. 
 Върху лицето над скулите, около очите, веждите или миглите, тъй 

като това може да доведе до сериозно увреждане на очите. 
 Върху зърната и ареолите на гърдите, вътрешните срамни устни, 

вагината, ануса, носа и ушите. 
 Мъжете не трябва да използват уреда върху скротума или лицето. 
 Върху пиърсинги или други метални предмети, като обеци или 

бижута. 
 Върху татуировки или перманентен грим.  
 Върху тъмнокафяви или черни петна, като големи лунички, 

родилни петна, бенки или брадавици. 
 При екзема, псориазис, лезии, открити рани или остри инфекции. 

Изчакайте докато засегнатата зона заздравее преди да използвате 
уреда. 

 Върху увредена или напукана кожа или в области, застрашени от 
злокачествено заболяване. 

 Върху области на тялото си, където може да искате да имате 
окосмяване в бъдеще. 
 

Внимание: Този списък не е изчерпателен. Ако приемате лекарства, 
отпускани по лекарско предписание, редовно се следите поради 
заболяване и/или не сте сигурни дали уредът е безопасен за 
употреба, консултирайте се с вашия лекар или дерматолог преди да 
използвате уреда. 
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Възможни нежелани реакции: 
Ако уредът се използва в съответствие с тези инструкции за употреба, рядко 
се появяват странични ефекти и усложнения. 
 

 След третиране е възможно кожата да е леко зачервена, сърбяща 
или топла на пипане. Тези реакции са безвредни и бързо ще 
отшумят. 

 За кратко може да усетите кожна реакция подобна на слънчево 
изгаряне в третираната зона. Ако тази реакция не изчезне в рамките 
на три дни, консултирайте се с лекар. 

 Суха или раздразнена кожа може да се появи в резултат на бръснене 
или комбинация от бръснене и фототерапия. Тази реакция е 
безобидна и ще изчезне до няколко дни. Можете да охладите 
засегнатата област с малко лед или влажна кърпа. Ако кожата 
продължава да е много суха, можете да нанесете неароматизиран 
овлажняващ крем 24 часа след третирането. 

 В редки случаи третираната кожа може да стане много зачервена и 
подута. Обикновено това се получава при избрано твърде високо 
ниво на интензитет и е по-вероятно да се появи в чувствителни 
части на тялото. Зачервяването и подуването трябва да отшумят в 
рамките на два до седем дни и трябва да се лекуват с често 
приложение на лед. Трябва да избягвате излагане на слънце. 

 Обезцветяването на кожата е много рядко и се проявява като по-
тъмни или по-светли петна по засегнатите зони на кожата. То може 
да бъде причинено от използването на ниво на мощност, което е 
твърде високо за вашия тон на кожата. Ако обезцветяването не 
отшуми в рамките на две седмици, консултирайте се с лекар. Не 
третирайте отново обезцветените зони докато обезцветяването не 
изчезне напълно. 

 В много редки случаи след третиране могат да възникнат изгаряния 
или лезии по кожата. Изгарянето или лезията може да отнеме 
няколко седмици, за да се излекува и в изключително редки случаи 
може да останете белег. 

 В много редки случаи могат да се появят кожни инфекции и 
възпаления. Те могат да бъдат причинени от използването на уреда 
върху рани или порязвания при бръснене, или съществуващи рани 
или враснали косми. 

 Силна болка може да се появи по време на или след третиране в 
следните случаи: ако използвате уреда върху небръсната кожа; ако 
изберете ниво на мощност, което е твърде високо за вашия тон на 
кожата; ако третирате една и съща зона със светлинни импулси 

няколко пъти; ако използвате уреда върху открити рани, 
възпаления, татуировки, изгаряния и др. 

 В много редки случаи може да се появи траен белег. Белезите 
обикновено се появяват под формата на плоска, бяла лезия върху 
кожата. Може да се наложи последващо естетично лечение за 
подобряване на външния вид на белега. 

 В много редки случаи използването на уреда може да доведе до 
синьо-лилав хематом, който може да седи пет до десет дни. След 
като хематомът избледнее, може да се появи ръждивокафяво 
обезцветяване на кожата (хиперпигментация), което да остане 
постоянно. 

 
Внимавайте с излагането на слънце преди и след третиране! 
 

Слънчеви бани преди третиране 
 Преди да използвате уреда, изчакайте поне две седмици след като 

сте се излагали на слънчева баня. 
 Преди да използвате уреда, проверете кожата си за следи от 

слънчево изгаряне. Изчакайте пълното му излекуване.  
  Направете тест за чувствителност върху кожа с тен, за да 

определите правилното ниво на мощност. 
 

Слънчеви бани след третиране 
 След третиране, изчакайте поне 48 часа преди слънчева баня. 

Зачервената кожа трябва да се пази от слънце.  
 През първите две седмици след третиране кожата трябва да е 

покрита с дрехи или да се използва минимум 30-ти защитен фактор 
против слънце. 

 

Солариум 
Горните инструкции важат също и при потъмняване чрез използване на 
солариум и лосион за тен. 
 

Не използвайте уреда 24 часа преди или след посещения на сауна или 
басейн, защото хлорът може да предизвика раздразнение на кожата. 
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3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 
1. Светлинна зона 
2. Сензор за цвят на кожата/сензор за контакт с кожата 
3. Индикатор за мощност (3 нива) 
4. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ и мощност 
5. Индикатор 
6. Спусък 
7. Захранващ адаптер 
 
Функции за безопасност 
 

Уредът има сензор за цвят на кожата, който ви предпазва от третиране, 
ако кожата ви е твърде тъмна или прекалено загоряла. 
 

Уредът има вграден UV филтър, който блокира вредните UV лъчи. 
 

Уредът има вграден сензор за контакт с кожата за защита на очите. Той е 
разработен, за да не могат да се излъчват светлинни импулси, когато уредът 
се държи във въздуха. Светлинен импулс се излъчва само когато сензорът 
за контакт с кожата е в пълен контакт с кожата. 
 
 
 

4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА 
 

Преди употреба трябва да направите следното: 
1. Проверете кое ниво на мощност е подходящо за вашия цвят кожа и 

коса.  
2. Обръснете зоните, които искате да третирате. Не използвайте крем 

за депилация вместо ножче за бръснене. 
3. Уверете се, че зоните за третиране са избръснати, чисти и сухи – без 

приложени пудра, крем, грим или дезодорант. 
 

Внимание: Не почиствайте кожата със запалими течности като 
алкохол или ацетон скоро преди използване на уреда. 
 

4. Почистете светлинната зона и сензора за контакт с кожата със суха 
кърпа, която не оставя власинки.  

5. Направете тест за чувствителност на светлина на всяка зона от 
тялото, която искате да третирате, 48 часа преди пълното 
третиране.  
 

4.1. Извършване на тест за чувствителност 
 

1. Свържете захранващия адаптер към уреда и електрически контакт. 
Индикаторът мига в зелено (режим на готовност). 

2. Натиснете ВКЛ/ИЗКЛ. Върху индикатора за мощност светва в 
зелено един светодиод (ниво 1). 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: При третиране на лицето, тестът трябва да се 
извърши върху зона без косми – напр. под ухото или отстрани на 
врата. 
 

3. Поставете светлинната зона върху кожата и натиснете спусъка, за 
да освободите светлинен импулс на ниво 1. Уверете се, че 
светлинната зона и сензорът за контакт влизат в пълен контакт с 
кожата. Светлинен импулс може да се освободи само при пълен 
контакт с кожата. Ще видите ярка светкавица, ще чуете пукащ шум 
и може да почувствате леко усещане за парене и/или топлина. 
Вентилаторът на уреда се включва след първата светкавица. В 
рамките на 1-3 секунди (в зависимост от нивото на мощност) уредът 
е готов за следващия импулс и индикаторът му свети в зелено. 

4. Поставете сензора за контакт с кожата върху друга зона. Увеличете 
нивото на мощност като натиснете бутона за мощност отново, след 
което освободете светлинен импулс със спусъка. Не надвишавайте 
максималната допустима интензивност за вашия цвят кожа и коса 
според таблицата. 
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5. Ако имате неприятно усещане след светкавицата, намалете 
мощността.  

6. Завършете теста за чувствителност на кожата. Изчакайте 48 часа и 
проверете третираните участъци. Ако повърхността на кожата е 
нормална (без реакция или само с леко зачервяване), можете да 
третирате тестваните зони с установеното ниво на мощност.  
 

Ако по кожата има значително зачервяване или подуване, изчакайте 
да отшуми напълно и направете нов тест при по-ниска мощност. При 
повторна реакция, консултирайте се с лекар.  

 
5. РАБОТА С УРЕДА 
 

1. Включете захранващия адаптер към уреда и към електрическата 
мрежа. Индикаторът примигва в зелено (режим на готовност). 

2. Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ и мощност. Върху индикатора за 
мощност светва в зелено един светодиод (ниво 1). 

3. Ако искате да увеличите мощността, натискайте бутона за 
ВКЛ/ИЗКЛ и мощност докато не достигнете желаното ниво на 
мощност.  

4. Поставете светлинната зона върху кожата и натиснете спусъка, за 
да освободите светлинен импулс. Уверете се, че светлинната зона е 
в пълен контакт с кожата. Само тогава ще бъде освободен импулс. 
Ще видите ярка светкавица, ще чуете припукване и може да усетите 
леко парене или топлина. Вентилаторът се включва след първата 
светкавица. След 1-3 секунди (в зависимост от избраната мощност), 
уредът е готов за следващия импулс и индикаторът свети в зелено.  

         
 

5.1. Методи на приложение 
Не третирайте една и съща зона два пъти в рамките на една процедура. 
Рискът от странични ефекти се повишава при повторно третиране на 
кожата. 
 

Забележка: Импулсите от уреда трябва да се прилагат на редове - 
започвайки от единия край на всеки ред и продължавайки до другия край. 

Тази техника позволява по-добро следене на вече обработените области на 
кожата и ви помага да избегнете третирането на една и съща зона повече от 
веднъж, както и третирането на припокриващи се участъци на кожата. 
Светлината на уреда е проектирана по такъв начин, че да остави временна 
следа върху третираната зона на кожата. Тези видими отпечатъци могат да 
се използват за прецизно поставяне на следващия импулс. 
 

Метод 1: Автоматична светкавица 
Задръжте бутона на спусъка. Уредът излъчва серия от последователни 
светлинни импулси докато сензорът за контакт е в пълен контакт с кожата. 
След третия импулс, който се задейства чрез задържане на спусъка, уредът 
преминава в режим „Автоматична светкавица“ и автоматично излъчва 
светлинни импулси на редовни интервали. Този режим не изисква ръчно 
натискане на спусъка и е подходящ за третиране на по-големи зони, 
например краката. 
 

Метод 2: Ръчна светкавица 
Пускайте бутона на спусъка след всеки светлинен импулс. За следващия 
светлинен импулс поставете уреда върху зоната непосредствено до току-що 
обработената зона. Уверете се, че светлинната зона и сензорът за контакт са 
в пълен контакт с кожата. Този режим гарантира прецизно третиране, напр. 
за коленете или глезените. 
 

Забележка: Ако уредът не излъчва светлинни импулси и индикаторът 
свети в оранжево, то няма достатъчно контакт между сензора и кожата. Ако 
индикаторът свети в червено, то повърхността на кожата, която се третира, 
е твърде тъмна. 
 

Забележка: Ако уредът ви се стори прекалено горещ, оставете го да изстине 
за няколко минути преди да продължите работата с него.  
 
5.2. Специални инструкции за третиране на лице 
 

ВНИМАНИЕ: 
 Мъже не трябва да използват уреда върху лицето си. 
 Не използвайте уреда върху лицето при мощност по-висока от 2. Не 

използвайте уреда върху лицето в областта над скулите или върху 
очите, веждите и миглите, тъй като това може да доведе до сериозно 
увреждане на очите. Не използвайте уреда върху лигавиците в 
областта на носа или гърлото. 

 Кожата на лицето е много чувствителна и изисква специални грижи. 
Спазвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство на 
потребителя, за да предотвратите неблагоприятни последици. 
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Препоръчваме ви първо да извършите третиране на тялото си и да 
се запознаете с работата на уреда, преди да извършите третиране на 
лицето. Уредът може да се използва за третиране на всички области 
на лицето в зоната под скулите, като горна устна, бузи, челюст, 
брадичка и шия. 

 

1. Трябва да извършите тест за чувствителност (вж. точка 4.1.) 48 часа 
преди третирането. Тестът трябва да се извърши върху зона без 
косми – напр. под ухото или отстрани на врата. Внимание: Не 
трябва да третирате зоната на теста отново преди да е минала поне 
една седмица от теста за чувствителност. 

2. Маркирайте третирания участък с бяла очна линия. Използвайте 
маркировката като ориентировъчна линия за импулсите. Така ще 
предотвратите припокриване на участъци третирана кожа 

3. Използвайте огледало, за да позиционирате уреда правилно върху 
зоната за третиране. 

 

Третиране на горната устна 
Позиционирайте светлинната зона на уреда както е 
показано на илюстрацията. Пуснете импулс във всеки от 
маркираните участъци.  
 

Избягвайте третиране на ноздрите и устните, тъй като са 
чувствителни. Можете да „свиете“ устните си или да ги 
притиснете една към друга, за да направите зоната на 
лечение по-стегната, или пък да нанесете дебел слой бяла очна линия върху 
устните и около ръба на устните. Бялата линия ще отрази светкавицата и 
ще предпази устните ви от случайно прилагане на 
импулс върху тях. 
 

Третиране на бузите и челюстта 
Позиционирайте светлинната зона на уреда както е 
показано на илюстрацията. Пуснете импулс във всеки 
участък като се придвижвате от едната страна на 
бузата или челюстта до другата. 

 

 
Третиране на врата и брадичката 
Позиционирайте светлинната зона на уреда както е 
показано на илюстрацията. Пуснете импулс във всеки 
участък като се придвижвате от едната страна на врата 
или брадичката до другата.  
 

Грижа след третиране на лицето 
 Приложете успокояващ лосион, напр. алое вера. 
 Не използвайте ексфолианти, избелващи лосиони или подобни 

продукти поне 24 часа след третирането, за да не раздразните 
кожата. 

 Поне 48 часа след третирането избягвайте излагане на пряко 
слънце за повече от 15 минути. Използвайте слънцезащитен крем с 
фактор 30 или по-висок.  

 Не махайте косми от третираните участъци с восък или пинсета.  
 

Запомнете, че може да отнеме време за един цял цикъл на растеж на 
косъма преди той да бъде премахнат за постоянно.  
 
5.3. Цикъл на третиране 
 

Третиране на тяло: 
 Първите три или четири сесии за обезкосмяване с beurer PureSkin 

Pro трябва да се извършват през интервал от две седмици. 
 Петата до седмата сесия за обезкосмяване с beurer PureSkin Pro 

трябва да се извършват през интервал от четири седмици. След това 
можете да използвате Beurer PureSkin Pro от време на време, до 
постигане на трайни резултати. 
 

Третиране на лице: 
 Първите шест сесии за обезкосмяване с beurer PureSkin Pro трябва 

да се извършват през интервал от две седмици. 
 Седмата до дванадесетата сесия за обезкосмяване с beurer PureSkin 

Pro трябва да се извършват през интервал от четири седмици. След 
това можете да използвате Beurer PureSkin Pro от време на време, до 
постигане на трайни резултати. 

 

Това е препоръчителната схема на третиране, доказано ефективна за 
постигане на най-добри резултати. Можете да си направите и свой собствен 
график за третиране и пак да постигнете задоволителни резултати.  
 
5.4. След третиране  

1. След приключване на сесията, задръжте бутона за ВКЛ/ИЗКЛ и 
мощност за 3 секунди. Уредът е в режим на готовност докато 
индикаторът примигва в зелено.  

2. Изключете захранващия адаптер от контакта.  
3. След всяка сесия почиствайте уреда, особено светлинната зона. 
4. Съхранявайте уреда на сухо място в оригиналната опаковка. 
5. Не използвайте дезодоранти и антиперспиранти след третиране. 
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6. ПОЧИСТВАНЕ  
Почиствайте уреда след всяко приложение като обърнете особено 
внимание на светлинната зона.  

 Изключете уреда от контакта преди да го почистите. 
 Почистете корпуса на уреда със суха кърпа без власинки. 
 Внимателно почистете светлинната зона с леко навлажнена кърпа 

без власинки.  Не използвайте химически или абразивни препарати 
за почистване. 

 
7. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 

Уредът не се включва 
 Уверете се, че захранващият адаптер е свързан правилно. 
 Уверете се, че захранващият адаптер е включен към ел. контакт. 

 

При натискане на спусъка не се излъчва светлинен импулс 
 Уверете се, че уредът е в пълен контакт с кожата и че светлинната 

зона и сензорът са плътно опрени в кожата. Импулс се излъчва 
само когато сензорът е плътно закрит от кожата. 

 Ако индикаторът свети в червено, цветът на кожата ви е прекалено 
тъмен за безопасно третиране.  

 
8. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
 

Технологията наистина ли работи? 
Да. Чрез клинични медицински тестове е доказано, че технологията в beurer 
PureSkin Pro може да се използва за постигане на дълготрайни резултати от 
епилация. Резултатите обаче могат да варират в зависимост от цикъла на 
растеж на косъма, използваната мощност и дебелината и цвета на космите. 
 

Колко време продължава една сесия с уреда 
Времето варира в зависимост от зоната на приложение. Цялостно третиране 
на тялото (крака, ръце, подмишници, бикини зона и лице под скулите) 
отнема приблизително 20 минути при най-ниско ниво на интензивност.  
 

Безопасен ли е уреда? 
Уредът е разработен със силен акцент върху вашата безопасност и използва 
клинично тествана технология. Задължително спазвайте инструкциите за 
употреба и безопасност. 
 

Има ли болка при използването на уреда? 
При правилна употреба повечето потребители на уреда отчитат леко топло 
усещане при издаване на светлинния импулс. Потребителите с по-гъста и 
по-тъмна коса могат да изпитат малко по-голям дискомфорт, но отшумява 

след като сесията за премахване на космите приключи. Уредът има три 
настройки на мощността, които можете да изберете в зависимост от 
чувствителността на вашата кожа.  
 

Уредът ефективен ли е върху бяла, сива или руса коса? 
Уредът е най-ефективен при тъмни типове коса или върху коса с високо 
съдържание на меланин. Меланинът е пигментът, който придава цвят на 
косата и кожата и поглъща светлинна енергия. Черната и тъмнокафява коса 
показват най-добра реакция. Кафявата и светлокафява коса също реагират 
на третирането, но обикновено са необходими повече сесии за епилация. На 
червена коса може да се види ограничен ефект. Бялата, сивата или русата 
коса обикновено не реагират на уреда, въпреки че някои потребители 
забелязват резултати след множество сесии на епилация. 
 

Уредът може ли да се използва върху кафява или черна кожа? 
Уредът не е ефективен при естествено тъмна кожа. Работата му се основава 
на светлина, която премахва нежеланото окосмяване чрез селективно 
третиране на пигмента на косата. Различно количество пигмент присъства 
в тъканта на кожата. Количеството пигмент в кожата на всеки човек 
определя степента на риск, на която той е изложен при използване на уреда. 
Третирането на тъмна кожа със светлинни процедури за премахване на 
окосмяване може да има неблагоприятни последици, като изгаряния, 
образуване на мехури или промяна в цвета на кожата (хипер- или 
хипопигментация). Уредът има вграден сензор за цвят на кожата, който 
измерва цвета ѝ преди всяка светкавица. Сензорът не позволява на уреда да 
издава импулси, ако открие по-тъмни тонове на кожата. 
 

Кога мога да очаквам видими резултати? 
Както при всички други фото- и лазерни епилатори, резултатите не могат 
да се видят веднага и дори може да мислите, че нищо не се е случило. След 
сесия за фотоепилация може да изглежда, че космите израстват отново, но 
обикновено повечето от тях ще изпаднат след две седмици. Освен това 
космите растат на три различни етапа и уредът има ефект само върху 
космите във фазата на активен растеж. Това е една от основните причини, 
поради които са необходими няколко сесии за постигане на траен резултат. 
 

Вярно ли е, че някои косми растат по-тънки и меки след третиране? 
Това явление е документирано и коментирано от козметици и лекари, които 
използват фото- и лазерни епилатори. Възможно е някои косми да пораснат 
отново по-тънки и фини след епилация с уреда. Обикновено тези косми са 
само малка част от първоначалните и последващо третиране може да има 
желания ефект върху тях. 
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Защо не мога да ползвам уреда върху кожа с тен? 
Не използвайте уреда върху тъмна кожа или след излагане на слънце. 
Тъмната кожа, особено след излагане на слънце, съдържа голямо 
количество от пигмента меланин. Това се отнася за всички типове и цветове 
кожа, включително и за тези, които не изглежда бързо да придобиват тен. 
Наличието на голямо количество меланин излага кожата на повишен риск 
от негативни последици при използването на уреда, вкл. изгаряния, мехури 
и промяна в цвета на кожата (хипер- или хипопигментация). 
 

Дългото използване на уреда вредно ли е за кожата? 
Използването на светлинна и лазерна енергия в естетичната медицина е 
документирано в продължение на 15 години от експерти. Няма докладвани 
странични ефекти или вреди в резултат на дългосрочна употреба на уреди, 
използващи светлинна и лазерна енергия. 
 
9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на 
експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране 
или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  

 
 

Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски 
директиви.  
 

Уредът има двойна защита и отговаря на защитен клас 2 устройство. 

Внимание: оптична радиация. 
 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

http://www.polycomp.bg/
http://www.polycomp.bg/

