
În ultima vreme mă preocupa din ce în ce mai mult 
problema părului de deasupra buzei superioare, mustaţa 
cu alte cuvinte şi asta din cauza faptului că una dintre 
prietenele mele mi-a atras atenţia şi m-a întrebat când 
am fost ultima dată la cosmetică.  De atunci, am început 
să mă uit din ce în ce mai des în oglindă, câteodată 
mă gândeam că poate şi prietenul meu o să observe 
sau alte persoane cu care intram în contact zi de zi, mă 
dădeam cu fond de ten, pudră dar....tot se vedeau. Am 
început să mă documentez, să găsesc alte tratamente 
în afară de epilarea cu ceară, pe care am încercat-o 
dar, după epilare, zona mi se înroşea foarte tare şi nu 
puteam să ies în public şi trebuia să mă duc direct acasă. 
O prietenă îmi spunea că face tratament cu electroliză, 
dar am observat că i s-au format mici cicatrici şi în 
plus tratamentul se face cu un ac, iar eu am oroare de 
ace. Îmi doream foarte mult un tratament eficient, de 
specialitate, medical, care să îmi rezolve problema, să 
mă scape de părul nedorit. Am căutat pe internet şi am 
găsit foarte multă informaţie despre epilare, am găsit şi 
multe centre de estetică care făceau epilări definitive şi 
unele garantau o reducere a firului de păr de 100% ceea 
ce ulterior am aflat că nu este adevărat. Într-un final, am 
ales un centru medical de estetică, pe care l-am gasit pe 
internet şi mi-a fost recomandat de o prietenă, centru 
care foloseşte o tehnologie nouă, epilare definitivă cu 
lumină intens pulsată. Eram curioasă şi în acelaşi timp 
nerăbdătoare să văd despre ce e vorba. Consultaţia a 
durat aproximativ 30 min, timp în care medicul mi-a 
pus mai multe întrebări de genul ce culoare de piele 
am, cât de repede mă bronzez când stau la soare, dacă 
iau medicamente etc. Foarte important se pare că este 
să nu te expui la soare înainte de tratament, în timpul 

tratamentului şi o perioadă după acesta, să nu smulgi 
firele de păr, să nu te epilezi cu ceară, părul putând fi 
îndepărtat doar cu lama sau crema epilatoare. 

Ce m-a impresionat a fost faptul că mi-a spus 
sincer că o reducere de 100% a firului de păr nu există, 
procentul ar fi undeva între 85%-95% pentru un păr 
mai pigmentat, aşa cum este al meu. De asemenea, am 
aflat de ce se fac mai multe şedinţe- deoarece firul de 
păr are diferite stadii şi doar în faza de creştere răspunde 
la tratament. Nu am început tratamentul chiar din 
acea zi, deoarece trebuia să las firul de păr să crească, 
pentru că l-am epilat cu ceară ultima dată. Mi s-a mai 
spus de asemenea că nu trebuie să fiu bronzată, ultima 
expunere la soare să fie cu cel puţin 4 săptămâni în 
urmă pentru a nu apărea iritaţii sau arsuri. Mi-a făcut 
un test pe mână să vadă ce intensităţi mi se potrivesc, 
am aşteptat 30 de minute, după care doamna doctor a 
spus că putem începe, am primit o pereche de ochelari 
de protecţie şi m-a poftit în sala de tratamente. 
Tratamentul a durat 10 min, iar senzaţia care am 
avut-o a fost de mici înţepături, nedureroase şi o uşoară 
căldură, dar care era atenuată de o lentilă rece ce îmi 
dădea o senzaţie de comfort deci.... nimic dureros.  La 
câteva zile după epilare, am observat că firele de păr 
tratate apar, dând impresia ca ar creşte, dar nu mi-am 
făcut griji, doamna doctor m-a avertizat despre acest 
aspect şi exact cum a spus, adică firele au căzut singure. 
Rezultatele au început să se vadă iar acest lucru m-a 
bucurat şi determinat în acelaşi timp să îmi fac epilare şi 
în zona axilei şi pe gambe. 

Vă doresc succes şi vă încurajez să începeţi cât mai 
repede tratamentul să scăpaţi de părul nedorit! 
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