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WAVE LAZER ÜRÜNLERİ

WAVE Epilasyon Cihazları, vücuttaki istenmeyen kılların foto epilasyon sistemi 
prensibiyle azaltılmasını sağlar.

FOTO EPİLASYON NEDİR?

Foto epilasyon, istenmeyen tüylerin, yoğunlaştırılmış ışık enerjisi kullanılarak kalıcı ve 
sağlıklı olarak yok edilmesidir. Foto epilasyon ışığı, güneş ışığına benzeyen, fakat 
xenon gazı içerikli lambalara yüksek voltaj verilmesi sonucu suni olarak elde edilen 
bir çeşit gün ışığı simülasyonudur.

Cihaz başlıklarının ucunda bulunan kristalin üzerindeki filtre, UV (Ultra Violet – Mor 
Ötesi) ve IR (Infrared – Kızılötesi) dalga boylarını filtreler ve kıl köküne nüfuz edecek 
olan 640 nm dalga boylu ışığın, cildin alt katmanlarına inmesini sağlar.

Epilasyon işlemi için seçilen ışığın dalga boyu, koyu renkli melanin adı verilen pigment 
tarafından emilme özelliğine sahiptir. Gönderilen belirli dalga boyuna sahip ışık, cildin 
üst tabakasından geçer, kıl köküne gelir ve kökteki kıla rengini veren melanin pigmenti 
tarafından absorbe edilir (emilir). Absorbe edilen enerji kıl kökündeki ısıyı yükseltir ve 
bu durumu takiben ısınma dolayısıyla kıl kökü tahrip olur. İşlem gerçekleşirken 
kullanılan soğutma sisteminin güçlü olması, ciltte oluşabilecek olası yanıkları 
önlemek ve işlem esnasındaki acı hissiyatını minimize etmek (en aza indirgemek) 
açısından önemlidir.

EPİLASYON İŞLEMLERİ KISIRLIK YA DA KANSERE SEBEP OLUR MU?

Foto epilasyon işlemi deri ve kıla yönelik yapılan bir tedavi biçimidir. İşlem yapılırken 
kullanılan ışık enerjisi, cildimizde kılların bulunduğu tabakaya kadar 
ulaşabilmektedir. Deri altındaki yağ tabakasına, derin doku ve organlara ulaşabilmesi 
mümkün değildir. Bu sebeple herhangi bir sistemik yan etkisi yoktur. İç organlara 
zarar vermez. Aynı şekilde  yumurtalıklarımız da derin yerleşimli organlarımızdır ve 
bu ışık sisteminin yumurtalara ulaşması mümkün değildir.

Yaklaşık 20 yıldır kullanılan bu sistemin, herhangi bir şekilde kansere sebep olduğunu 
gösteren bilimsel çalışma bulunmamaktadır.

TEDAVİ KALICI MIDIR?

Doğru sistem ve dozlarla yapılan epilasyon tedavileri kalıcıdır. Hormon bozukluğuna 
yol açan hastalıklar, kıllanmayı tetikleyen ilaçlar gibi faktörler kılların yeniden 
çıkmasına sebebiyet verebilir. Özellikle tedaviye başlamadan önce, danışanlarınızda 
hormon bozukluğu gibi bir rahatsızlığın olup olmadığı araştırılmalıdır. Adet 
düzensizliği olan hastalar, gerekli tetkiklerin yapılması için mutlaka uzman bir hekime 
yönlendirilmelidir.



KİMLERE UYGULANMAZ?

Hamilelik döneminde foto epilasyon yapılmasının herhangi bir zararı olduğu 
kanıtlanmamıştır ancak gebelik döneminde foto epilasyon yapılması tavsiye edilmez. 
Hizmet alan kişi paket seans süresince gebelik durumuyla karşılaşırsa işleme ara verilir, 
hizmetler doğumdan sonraya ertelenir. Danışan, gebelik döneminde epilasyon için ısrarcı 
davranırsa doktoru tarafından onaylanmış rapor getirmelidir. Bunu takiben emzirme 
döneminde de epilasyon tavsiye edilmez.

Beyaz, gri, sarı ve kırmızı kıllara uygulama yapılmaz. Foto epilasyon ışığı kıl köklerinde 
bulunan ve kıla koyu renk veren melanin pigmentine etki ettiği için, farklı renklere sahip 
kıllar üzerinde uygulanması sonucu değiştirmeyeceği gibi ciltte leke ve yanmalara neden 
olabilir.

Hormonal bozukluğu olan hastaların işleme alınması tavsiye edilmez. Bu durumda 
kişinin, öncelikle tedavisini bitirmesi gereklidir. Eğer işlem alınacak ise seans süresinin 
uzayacağı ve alınacak sonuç yüzdesinin de azalacağı bilgisi verilmelidir. Polikistik over 
sendromu görülen hastalarda da aynı durum geçerlidir. Hastalık, hormonal durumu 
etkilediğinden kıllanmayı arttırabilir.

Cilt üzerinde aktif lezyonu olan (atopik dermatit, sedef, enfeksiyon, uçuk gibi) hastalarda 
önce tedavinin gerçekleştirilmesi sonra uygulama yapılması hem hijyen hem de hastalığın 
seyri açısından daha uygundur. Yapıldığı takdirde lezyonlarda artış görülebilir.

Foto epilasyonda kıl ne kadar kalın ve siyah ise o kadar kuvvetli yanar ve kökü de kuvvetli 
yakar. Dolayısıyla işlem etkili olur. Kıl zayıf ise gönderilen ışığı maksimum düzeyde 
alamadığı için zayıf yanar ve bundan dolayı kökü de zayıf yakar. Çok fazla tahribat 
yapamayacağı gibi bazen jilet etkisi dediğimiz tüyleri kalınlaştırıcı ve çoğaltıcı etki 
yapabilir. Özellikle yüz bölgesindeki ince tüylere epilasyon yapılacaksa bu bilgi danışana 
verilmeli, takip eden seanslarda azalmayı gözlemleyebileceği söylenmelidir.

Solaryuma girilmiş ya da güneşlenerek bronzlaşılmış ise, bronz tenli kişinin cilt tonu 
kendi rengine dönene kadar uygulama yapılmamalıdır. Cildin 3-4 hafta içerisinde normal 
rengine dönmesi beklenmelidir. Cildin orijinal renginde olması seans başarısını arttırır. 
Foto epilasyon ışığı, kılda bulunan melanin tarafından emilerek ısıya dönüşür ve kıl 
kökünü tahrip ederek kıl üretemez hale getirir. Cilde rengini veren madde de melanindir. 
Cilt bronzlaştığında orijinal haline göre çok daha fazla melanin içerir. Bronz tene foto 
epilasyon uygulandığında ışık cilt içeriğindeki melanin tarafından emilerek kıl gövdesine 
daha az ulaşır. Buna ek olarak ciltte yanık oluşma ihtimali artar.

Cildi soyma etkisi gösteren ilaç kullanan kişiler (Roacuttane, Accutane veya muadili) foto 
epilasyon hizmetinden faydalanamazlar. İlaç kullanımı sırasında deri hassaslaşır aynı 
zamanda vücut ışığa hassas hale gelir. İlacı bıraktıktan sonra etken maddenin vücuttan 
tamamen uzaklaşması ve cildin kendini toparlaması 6 ay sürer. Kişiye ilacı kullanmayı 
bıraktıktan en az 6 ay sonra foto epilasyon uygulaması yapılabilir.

Herhangi bir zararı olmamasına rağmen ergenlik süreci devam ettiği için 16 yaş altı 
kişilere foto epilasyon önerilmez. Eğer kıl oluşumu tamamlanmış ise (tüm vücut 
bölgelerinde kıllanma olmuş ve regl dönemine girmiş ise) bu yaştaki kişiler işleme 
alınabilir. 18 yaş altı bireylerde kişi velisi ile birlikte kliniğe gelmelidir.

Ben, dövme ve siğili olan kişilere foto epilasyon işlemi yapılırken dikkatli olunmalıdır. Ben, 
dövme ve siğillerin üzeri beyaz kalemle kapatılmalı ve çevre bölgelere işlem yapılmalıdır. 
Ben ve dövmeler renk içeriği bakı mından yoğun kısımlardır ışık bölgede tahribata sebep 
olabilir. Kötü huylu olma eğilimine sahip benlerde (atipik ben) ise huy değişimine yol 
açabilir.

Metal protezi bulunan danışanlarda protezin bulunduğu bölge üzerine direkt atıştan 
sakınılmalı çevre bölgelerde çalışmaya devam edilmelidir.

Kalp pili olanlara, kanser ve sara hastalarına uygulama yapılmamalıdır. Sara hastalarında 
uygulama esnasında yayılan ışık, olası bir epilepsi krizini tetikleyebilir. Kalp pili taşıyan 
hastalarda ise elektromanyetik ve elektronik cihazlara hassasiyet söz konusu 
olduğundan, yapılan işlem kalpte ritim bozukluğuna sebebiyet verebilir.

Vitiligo hastalarına uygulama yapılmamalıdır. Hastalık derideki melanositlerin (melanin 
üreten hücre) hasar görmesiyle meydana gelir. Yapılan işlem de melanin odaklı 
olduğundan hastalığın seyrine etki etme durumunu önlemek için epilasyon hizmeti 
verilmemelidir.

Kortizon tedavisi gören danışanlar merkeze geldiğinde bilgilendirilmelidir. Kortizon, 
vücutta kıllanmayı arttırıcı etki yapar ve dolayısıyla tedavideki seans sayısını arttırır. Bu 
durum danışana açık bir şekilde anlatılmalı, sonrasında epilasyon işlemine alınmalıdır.

Ateşli bir rahatsızlığı olan danışanlara uygulama yapılması sakıncalıdır. Epilasyon işlemi 
ısıveren bir işlemdir. Danışanın vücut ısısı hastalığı dolayısı ile yüksektir, işlem de vücut 
ısısını artıracağından uygulama tedavi sonrasına ertelenmelidir.

Tetrasiklin grupları, retinoid, azelaik asit, fenotiyazin, tiaziddiüretikler, sülfanilüre, 
sülfonomit, florourasil, AHA veya BHA gibi ışığa hassasiyeti arttıran etken madde içerikli 
ilaç kullanan kişiler epilasyon hizmeti almaya başlamadan 1 hafta önce ilaç kullanımını 
kesmelidir.

Antidepresan kullanan danışanlarla çalışırken kontrollü işlem alınmalıdır. 
Antidepresanlar acı eşiğini yükselttiğinden epilasyon sırasındaki ağrı hissiyatı operatör 
için referans olmaktan çıkar ve yanlış uygulama yapılmasına sebep olur. Epilasyon 
çalışması için optimum enerji değerini belirlerken küçük artışlar yaparak uygun joule 
değeri bulunmalıdır.

Tiroid hastaları (özellikle hipotiroidi) tüylenme artışının önde gelen sebeplerinden olmasa 
da hastalıkla birlikte hormonal dengenin bozulmasını takiben prolaktin hormonundaki 
artış tüylenmenin artmasına sebebiyet verebilir.
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FOTO EPİLASYON HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Tüm vücut epilasyon uygulamalarında, göz çukuru ve burun içi hariç her bölgeye 
uygulanabilir. Kulak epilasyon uygulamalarında, kulak yolu pamukla kapatılabilir. 
Kaşlara epilasyon uygulanmaz.

UYGULAMA ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ağda, cımbız, epilatör gibi yöntemlerin son 4 hafta içinde kullanılmamış olması 
gereklidir. Foto epilasyon kıl ve kökteki melanin üzerinden etki eder. Bu nedenle 
kökler doğal haliyle yerinde olmalıdır.

Danışan son bir ay içinde güneşlenmemiş ve solaryuma girmemiş olmalıdır. Epilasyon 
öncesi bronzlaştırıcı kremler kullanılmamalı, ten rengi doğal renginde olmalıdır.

Uygulama yapılacak bölgedeki kıllara beyazlaştırıcı, sarartıcı veya koyulaştırıcı 
maddeler uygulanmamalıdır.

Seansa gelirken uygulama yapılacak alana yağlı kremler, parfüm veya makyaj 
malzemesi sürülmemelidir. Sürülmüş ise seans öncesi temizlenmelidir.

Son 15-20 gün içinde bölgeye soyucu kremler sürülmemiş olmalıdır. Kimyasal veya 
bitkisel peelingler uygulanmamalıdır.

İsteğe bağlı olarak, uygulama yapılacak kişi, seanstan 4 gün önce bölgedeki kılları jilet 
ile kısaltabilir.

İşleme başlamadan önce danışan bilgilendirme ve konsültasyon formlarını imzalatmayı 
unutmayınız.

UYGULAMAYA HAZIRLIK VE UYGULAMA ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Uygulama yapılacak alan temizlenmeli, eğer kıllar uzun ise 1-2 mm kalacak şekilde 
tıraş makinasıyla kısaltılmalıdır.

Bölgedeki ben, dövme, yara, sivilce ve siğil beyaz kalemle kapatılmalıdır. Ayrıca 
uygulama yapılacak olan alanın beyaz kalemle bölgelere ayrılması uygulama 
esnasında işlem takibini kolaylaştırır.



EPİLASYON UYGULAMASINA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

WAVE Foto Epilasyon cihazının bulunduğu odanın sıcaklığının 21 – 24 °C olması,

WAVE Foto Epilasyon cihazındaki soğuk hava çıkışını sağlayan hortumun ve başlığın 
yerine gösterildiği şekilde takılı olması, başlık üzerindeki kristallerin temiz olması,

Cihazın arkasında mevcut olan su göstergesinin sürekli dolu olması gereklidir.

Bu hususlara dikkat edilmesi, cihazın çok daha uzun ömürlü olmasını ve en iyi 
performansla çalışmasını sağlar.

Uygulama odasında yansıtıcı yüzeylerin (ayna vb.) olmamasına dikkat edilmelidir.

Danışan ve uygulayıcının işlem sırasında saat ve mücevher gibi yansıtıcı aksesuarları 
çıkarmaları gerekmektedir. Böylece başlıktan çıkan ışığın yansıması engellenir.

İşlem esnasında danışan ve uygulayıcı koruyucu gözlükleri muhakkak takmalıdır.

Yukarıda sıralanmış maddelerin kontrolünü sağladıktan sonra Wave Foto Epilasyon 
Cihazını ana şalterden açınız.

Çalışma sesini duyduktan sonra açma-kapama düğmesini on (açık) moduna getiriniz.

Cihazın arka tarafındaki su deposunu kontrol ederek, su dönüşünün sağlandığından 
emin olunuz. Su seviyesi önerilen miktarda değil ise eklemeyi unutmayınız.



Wave Foto Epilasyon Cihazının açılmasıyla birlikte ana 
ekran karşınıza gelecektir.

Seçtiğiniz uygulama sonrası karşınıza çıkan ekrandan; Cilt 
Tipi, Uygulama Tipi ve Tüy Tipini seçiniz.
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ler girildiğinde cihaz parametreleri otomatik olarak ayarla-
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Parametre ekranı karşınıza geldiğinde, bir önceki ekranda 
yapmış olduğunuz seçimler doğrultusunda otomatik olarak 
ayarlanmış enerji değerlerini göreceksiniz. Hazır butonuna 
bastığınızda lamba yanacaktır. Başla butonuna bastığınızda 
atış yapmaya hazırsınız. İster başlıktaki tetiği kullanarak 
ister ayak pedalını kullanarak atış yapabilirsiniz.

İşleme başlarken düşük enerji seviyelerinden başlayarak, 
cildin tepkisine göre enerjiyi yavaş yavaş yükseltmenizi öne-
ririz ve böylece, yanık gibi istenmeyen yan etkilerin ortaya 
çıkması ihtimalini önlersiniz. Danışanın cilt rengi, kıl tipi, acı 
eşiği ve uygulamayı yapan kişinin tecrübesi parametrelerin 
ayarlanmasındaki en önemli etkenlerdir.



UYGULAMA ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Danışanlarınız için açmış olduğunuz bilgi formuna, uygulamada ayarladığınız 
parametreleri kaydetmenizi ve alınan her seans için bilgileri güncellemenizi, 
verdiğiniz hizmet kalitesini arttırmak için tavsiye ederiz.

Uygulama sırasında her 8-10 atış sonrası, başlığı ıslak mendil veya temiz nemli bir bez 
yardımıyla temizlemeniz, yanan kılların silikon başlık üzerine yapışmasını engeller. 
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başlıktan geçen ışığın kalitesini düşürerek, uygulama yapılan alandaki kılların 
görülmemesine neden olur. Bu durum seanslarınızın uzamasına ve danışanlarınızın 
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WAVE FOTO EPİLASYON UYGULAMA SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GERKEN HUSUSLAR

Epilasyon seansından hemen sonra (isteğe bağlı) buz torbaları aralıklı olarak 5-10 
dakika kadar bölgeye uygulanabilir. Buz uygulaması deride oluşan reaksiyonları 
sakinleştirir. Olabilecek yan etkileri (kızarıklık, şişme, kaşıntı) önler. Buz uygulaması 
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Gerektiği takdirde, danışana ağrı kesici kullanabileceği önerisi verilebilir.

Uygulama yapılan bölgelere nazik davranılmalı, kaşınmamalı ve tahriş edici işlemlere 
maruz bırakılmamalıdır.

İşlem sonrasını takiben 15-20 gün içinde bölgeye soyucu kremler sürmemelidir. 
Kimyasal veya bitkisel peelingler uygulanmamalıdır.

Epilasyondan sonraki bir iki hafta içinde kıllar kendiliğinden dökülür. Kalan kıllara 
ağda, tüy dökücü kremler veya cımbız gibi ürünlerle uygulama yapılmamalıdır. 
Kendiliğinden dökülme için sabırlı olunması gerektiği bilgisi danışana verilmelidir.



WAVE FOTO EPİLASYON CİHAZININ KAPATILMASI

İşlem bitiminde, cihazı kapatmak istediğinizde tüm fonksiyonları durdurup açılış 
ekranına dönünüz. Düğmeyi off (kapalı) pozisyona getiriniz ve cihazın arkasındaki ana 
şalteri kapatınız.

WAVE FOTO EPİLASYON CİHAZININ TEMİZLİK VE BAKIMI

Hafif nemli bir bezle bütün yüzeyleri silebilirsiniz. Kimyasal temizleyiciler boyaya ve 
plastik aksama zarar vereceğinden kullanılmamalıdır.

Cihazla birlikte aldığınız silikon başlıkları ise 1/4 oranında alkollü suda 4 saat bekletip 
ardından durulayarak bir sonraki müşteri için kullanıma uygun hale getirebilirsiniz.

Yan taraflardaki havalandırma delikleri elektrik süpürgesiyle düşük vakumda 
temizlenmelidir. Aksi halde cihazınızın servis süresinden önce arızalanma riski artar.

Başlık değişimi, depoya su eklenmesi gibi işlemler cihaz tamamen kapalı (ana 
şalterden) durumdayken yapılmalıdır.

SEANS SÜRESİ VE ARALIKLARI

Seans aralıklarını belirlerken dikkat edilen husus kılın oluşum ve uzama evreleridir.

Her kıl, ömrünü tamamlarken 3 evreden geçer; Anajen (aktif büyüme), katajen 
(gerileme) ve telojen (dinlenme). Her kıl bu evrelerden birbirinden bağımsız ve farklı 
zamanlarda geçer. Yani aynı anda tek bir bölgedeki (örneğin koltukaltı) kılların bir 
kısmı anajen, bir kısmı katajen, bir kısmı ise telojen evrede bulunabilir. Bu durum 
seansların tekrar ediliyor olmasının ana sebebidir.

Anajen Evre: Kılların aktif olduğu yani büyüme ve gelişme gösterdiği evredir. Kıllar bu 
evrede kıl kökünde oluşumunu tamamlar ve cilt içerisinde uzamaya devam eder. Bu 
evrenin süresi saç gibi çok uzayan kıllar için yıllar sürerken, vücut kıllarımız gibi belirli 
bir uzunluğa erişebilen kıllar için ise birkaç haftadır. Anajen evre epilasyon 
uygulaması için en uygun evredir. Kıl halen kıl köküne bağlı haldedir. Foto epilasyon 
ışını kıla uygulandığında kıllar yanar ve fitil gibi yanarak enerjiyi köke iletir. Bu durum  
kökün de tahrip olmasıyla sonuçlanır. İşlem sonrasında kıl, 1 ay boyunca görünmez 
çünkü kök darbe almıştır, tekrar kendini tedavi etmesi 1 ay sürer. Bu süreç sonunda 
çıkan kıl eskisine oranla daha güçsüz ve incedir. Bir kez yapılan epilasyon işleminde kıl 
kökü bir miktar tahrip olur ancak bu kökü yok etmek için yeterli değildir. Bu durum ve 
bölgedeki her kılın anajen fazda olmaması göz önünde bulundurularak danışana 
birden fazla ve aralıklı seanslar verilir.

Katajen Evre: Bu evre kılların dinlenmeye geçiş evresidir. Kök içindeki canlı 
hücrelerin aktivasyonu yavaşlar, yapıları değişir. Süreç ortalama 2-3 hafta sürer. Kıllar 
uzaması yavaşlamış halde büyür ve son evre olan telojen evreye geçerler. Bu 
aşamadaki kıllar alınır/çekilirse anajen evre tekrar başlar. Ağda veya cımbız gibi 
yöntemlerin kıl büyümesini hızlandırıcı etki yapması bu durumla açıklanabilir.

Telojen Evre: Kılın uzaması durmuştur. Ortalama 2 ay sürer. Kılın kendiliğinden 
dökülmesi bu evrede gerçekleşir. Yani kök içinde yeni kıl oluşumu başlarken telojen 
evredeki kıl da dışarı atılır.
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Anagen Evre
Aktif büyüme fazı

Katagen Evre
Geçiş dönemi

Telogen Evre
Dinlenme fazı

Anagen faza dönüş

Kılın büyüme evreleri göz önüne alınarak önerilen seans araları, yüz bölgesinde 1 ay, 
vücut bölgelerinde ise 1,5 ay olarak belirlenir. Eğer kontrol seansı yapmak isterseniz 
önerilen süre ilk işlemden sonraki 15. gündür. Epilasyon uygulamalarında, danışan-
larınızı uygulama yapılacak tarihten en az bir hafta önce arayarak randevu veriniz.



BÖLGELRE GÖRE EPİLASYON UYGULAMALARI:

Koltuk Altı: Koltuk altı bölgesi en çok foto epilasyon uygulanan bölgelerin başında 
gelir ve en başarılı sonuç alınan bölgedir. Epilasyon hizmeti verilirken bölgenin renk 
durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Kararmalar söz konusu ise cilt tipi renk 
seçeneği (Wave Foto Epilasyon Cihazı parametre ayar ekranı üzerindeki) bölgenin renk 
tonuna göre ayarlanmalıdır. Ortalama 6-7 seans arasında başarılı sonuçlar elde 
edilebilir. Seans süresi 5-15 dakika arasıdır. Koltuk altı kılları için epilasyon söz 
konusu olduğunda, ışığın lenf bezlerine herhangi bir zarar verip vermediği konusu 
çoğunlukla kaygı yaratmaktadır. Epilasyon uygulamasında ışık cilt altına geçmez. 
Uygulama derinin en üst tabakasında gerçekleşir. Koltuk altı lenf bezleri ise deri altı 
yağlı dokunun içine gömülüdür. Bu nedenle epilasyon işlemlerinin lenf bezlerine 
herhangi bir zarar vermesi söz konusu değildir.

Genital Bölge: Genital bölgede üst kısımlar lazer uygulamalarına çok iyi cevap 
verirken, labium denen dudak kısımları daha az ve yavaş cevap verir. Ağda/Jilet/Tüy 
Dökücü gibi sık kullanılan kıl alma yöntemleri, genital bölgenin alt kısımlarında 
kararmalara sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı genital bölgelerde üst ve alt bölge 
arası renk farklılıkları oluşur. Bu renk farkları gözetilerek işlem esnasında parametre 
ayar ekranından gerekli ayarlamalar yapılmalı, bölgenin hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak işlem yapılmalıdır. 8-10 seans başarılı sonuçlar için yeterlidir. 
Ortalama seans süresi 15-30 dakikadır. Epilasyon uygulamalarında ışının etki alanı cilt 
ile sınırlıdır. Bu sebeple ışının etkisi derin cilt altı dokulara inmediğinden iç organlara, 
rahim ve yumurtalıklara zarar vermesi söz konusu değildir.

Bacak Bölgesi: Bacak bölgesi, özellikle alt bacakta foto epilasyonla iyi sonuç alınır. 
Bacaklardaki kıl dönmeleri; enfeksiyon, abse ve cilt lekelerine yol açar. Bu sorunlar 
lazerle ortadan kaldırılabilmektedir. Lazer epilasyon iki bacağa birden bir seansta 
yaklaşık 40-60 dakika gibi bir sürede uygulanabilir. Ortalama 10-12 seansta başarılı 
sonuçlar elde edilir.

Yüz Bölgesi: Epilasyonda en zor sonuç alınan bölgedir. Yüz bölgesindeki kıllar 
hormonlara duyarlı kıllardandır. Ergenlikte hormon artışı ile birlikte erkekte sakal 
oluşumu görülürken, kadınlarda yüz bölgesi kıl oluşumu, genellikle hormonal 
değişiklikler nedeniyle olduğundan araştırılması gerekir. Kadınlarda yüz bölgesi 
kıllanmalarının en yaygın nedeni polikistik over sendromudur. Bu hastalıkta 
yumurtlama bozuktur ya da hiç olmaz. Bu nedenle erkeklik hormonu testesteron 
seviyesi artmıştır. Yüz bölgesinde kıl rengi, kalınlığı, derinliği ve hormonal duyarlılığı 
farklılık gösterir. Yüz bölgesinde deri daha ince ve hassas olduğundan, özenli 
çalışılmalı ve aynı bölgeye üst üste atış yapmaktan sakınılmalıdır. Ortalama seans 
süresi 10-15 dakikadır.

Göğüs Bölgesi: Erkeklerde göğüs bölgesinde kıllar ergenlik döneminde ortaya çıkar 
ve genetik olarak bazen kişiyi rahatsız edecek yoğunlukta olabilir. Kadınlarda ise 
hormonal değişiklikler göğüslerde kıllanmaya yol açabilir. Bu bölgelerde epilasyon 
yapılırken göğüs ucu korunarak çevre bölgeye çalışılmalıdır. Kıl yoğunluğuna da bağlı 
olarak ortalama seans suresi 20-40 dakika arasıdır. 10-12 seans arasında başarılı 
sonuçlar elde edilir.

Sırt Bölgesi: Sırt bölgesinde foto epilasyon uygulamaları, özellikle erkekler 
tarafından tercih edilmektedir. Sırt bölgesindeki kıllar daha derine yerleştiğinden 
diğer bölgelere göre farklılık arz eder. Bu yüzden ortalama 10-12 seansta etkili sonuç 
alınır ve seans süresi 20-40 dakika arasıdır.

Foto Epilasyon ve Lazer Epilasyon yöntemleri istenmeyen tüylerin yok edilmesinde 
etkin olarak kullanılsa da hiçbir yöntem %100 sonuç garantisi vermez. Uygulama 
başarı oranları %80-85 dir.
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çalışılmalı ve aynı bölgeye üst üste atış yapmaktan sakınılmalıdır. Ortalama seans 
süresi 10-15 dakikadır.

Göğüs Bölgesi: Erkeklerde göğüs bölgesinde kıllar ergenlik döneminde ortaya çıkar 
ve genetik olarak bazen kişiyi rahatsız edecek yoğunlukta olabilir. Kadınlarda ise 
hormonal değişiklikler göğüslerde kıllanmaya yol açabilir. Bu bölgelerde epilasyon 
yapılırken göğüs ucu korunarak çevre bölgeye çalışılmalıdır. Kıl yoğunluğuna da bağlı 
olarak ortalama seans suresi 20-40 dakika arasıdır. 10-12 seans arasında başarılı 
sonuçlar elde edilir.

Sırt Bölgesi: Sırt bölgesinde foto epilasyon uygulamaları, özellikle erkekler 
tarafından tercih edilmektedir. Sırt bölgesindeki kıllar daha derine yerleştiğinden 
diğer bölgelere göre farklılık arz eder. Bu yüzden ortalama 10-12 seansta etkili sonuç 
alınır ve seans süresi 20-40 dakika arasıdır.

Foto Epilasyon ve Lazer Epilasyon yöntemleri istenmeyen tüylerin yok edilmesinde 
etkin olarak kullanılsa da hiçbir yöntem %100 sonuç garantisi vermez. Uygulama 
başarı oranları %80-85 dir.



Kurulduğumuz günden bu yana, birlikte çalıştığımız iş 
ortaklarımıza etkin ve çözüm odaklı teknik servis 
hizmetimizle satış sonrası destek vererek, siz iş ortak-
larımızın memnuniyetini en üst seviyede tutma gayre-
tindeyiz. Güncel eğitimlerimiz ile cihazlarımızın uzman 
kişiler tarafından en doğru şekilde kullanılmasını 
garantiliyor, arızalar için yeterli yedek parça ve işinde 
uzman çalışanlarımızla işlerinizin kesintisiz bir şekilde 
ilerlemesi için durmadan çalışıyoruz.

Teknik Servis




