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7 întrebări şi răspunsuri,  
despre epilarea definitivă, 
oferite de un specialist!

Epilarea definitivă este definitivă? Am auzit că de 
fapt nu este, şi că părul creşte după aceea.

Este o mare confuzie de termeni şi de semantică în 
cazul acestui tratament. 

Tratamentul de fotoepilare - aşadar cu laser sau 
Lumină Intens Pulsată - este temporar total, iar apoi 
este definitiv şi parţial. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă 
că acest procedeu, ce necesită un număr de mai multe 
şedinţe de tratament în funcţie de zona corpului, de 
culoarea şi textura firului, culoarea pielii, vârstă, sex etc., 
va da rezultate aproape totale - aproape tot părul tratat 
la un anumit moment va dispărea după fiecare şedinţă, 
urmând ca fire noi să apară din alţi foliculi, până când 
rezultatul obţinut - depinzând şi de numărul de şedinţe 
efectuate - va fi definitiv, dar parţial. 

Aşadar, părul nu va mai creşte, dar clereance-ul 
pielii de păr nu va fi niciodată de 100 %, însemnând 
că nu se poate obţine dispariţia tuturor firelor de păr. 
Totuşi, ultimele fire rămase vor avea o textură mai 
fină şi o culoare mai deschisă faţă de firele de păr de la 
începutul tratamentului.

3 şedinţe de epilare definitivă şi părul dispare?

În primul rând, nu se poate da un număr estimativ 
de şedinţe comun pentru toate zonele corpului. De ce? 

Fiindcă de pildă, axila are un alt ciclu de creştere a 
firului de păr decât mustaţa sau gambele, drept pentru 
care nu te poţi apropia de finalul tratamentului după 
acelaşi număr de şedinţe. Apoi, după cum am arătat 
şi mai sus, epilarea definitivă este parţială, aşadar, 
deşi cu fiecare şedinţă realizată se obţine o reducere a 

numărului de foliculi piloşi, nu se poate vorbi nici pe 
departe de o “curăţare” în procent bun după numai 3 
şedinţe. 

Orice salon dotat cu un echipament cu lumină 
intensă pulsată este eligibil pentru un tratament 
performant de epilare definitivă?

Cele mai importante caracteristici pe care trebuie să 
le căutaţi la un echipament performant pentru epilare 
definitivă sunt: aplicatoare multiple - aşa numitele 
capete de tratament, ce utilizează filtre pentru mai 
multe lungimi de undă: 550 nm, 590 nm, 615 nm, 
capacitori de mare putere şi mari dimensiuni pentru 
asigurarea unei energii de un nivel înalt obligatorii 
pentru performanţă şi răcire cu apă, ce asigură 
echipamentului siguranţa obligatorie a tratamentelor. 

Ce este important pentru a obţine distrugerea 
rădăcinilor firelor de păr?

Modul de construire şi tehnologia sistemului IPL 
sunt esenţiale, pe lângă know-how operaţional al 
aplicării tratamentelor, pentru obţinerea unor rezultate 
performante în epilarea definitivă.
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Reamintesc definiţia agreată a epilării definitive: Îndepărtarea părului 
terminal corporal sau facial pe maximum 90-95% din suprafaţa de tratat 
prin distrugerea permanentă a foliculilor piloşi responsabili de creşterea 
firelor terminale de păr, susţinută mai mult decât un ciclu complet de 
creştere. Deoarece din numărul total de foliculi piloşi prezenţi într-o 
anumită zonă doar o parte se găseşte în această fază de creştere, este 
esenţială aplicarea tratamentului în mai multe şedinţe la intervale de timp 
corespunzătoare specificului fiecărei zone în parte, pentru surprinderea 
majorităţii foliculilor în faza anagenă. Energia aplicată asupra foliculilor 
trebuie să fie suficient de înaltă pentru a reuşi distrugerea definitivă a 
celulelor germinative, dar şi suficient de blândă pentru a proteja pielea. De 
aceea, este esenţială cunoaşterea la perfecţie a tehnologiei şi a fiziologiei, 
precum şi folosirea unui echipament şi a unei tehnologii performante, 
pentru a ştii cu siguranţă întotdeauna ce fel de lungime de undă să utilizez 
pentru fiecare pacientă sau clientă, ce nivel de energie să adaptez pentru a 
reuşi chiar să distrug definitiv foliculii de păr şi nu doar să fac aşa numitul 
hair management, adică să distrug firul de păr fără rădăcina sa. 

Care este suprafaţa de tratament optimă a unui echipament cu IPL 
( Intense Pulse Light = Lumină Intensă Pulsată )

Tehnologia Pulsar de la Coquette Beauty Clinique s-a impus prin cel mai 
mare aplicator din lume: 22 cm pătraţi, disponibil pentru filtrul de 590 nm, 
care permite tratarea unei perechi de picioare în mai puţin de 20 minute! 
Dimensiunea aplicatorului nu este arbitrară, ci se calculează cu precizie 
matematică, pe baza unei formule fizice ce are în vedere parametri precum 
adâncimea de penetrare la o anumită lungime de undă, acolo unde se află 
majoritatea foliculilor piloşi.

Care este protocolul general de lucru în epilare definitivă?

Este dependent de tipologia pacientului: tip de piele, tip de păr, 
sex, zonă etc. În cursul tratamentului, pentru că firul variază la culoare, 
grosime etc, este esenţial să intervină cu mai multe tipuri de tehnologii. De 
pildă, putem începe cu un laser pentru 3 şedinte şi apoi continuăm cu un 
echipament IPL.

Care sunt standardele de aur în lasere pentru epilare definitivă?

Internaţional, acestea sunt recunoscute ca laserul dioda de la Lumenis 
- Lightsheer cu lungimea de undă de 810 nanometri - şi laserul alexandrit 
cu lungimea de undă de 755 nanometri (1nm = 0,0000000001 metri, 1000 
nm= 1 micron). Acestea prezintă cea mai bună absorbţie în cromoforul 
melanină şi cea mai bună protecţie pentru pielea înconjurătoare.

Dr. Andreea Iftimie (Coquette - numărul 1 în epilare defintivă din România)


