
� Zaujímajú sa o epiláciu naj-
mä ženy, alebo do vašich am-
bulancií prichádzajú už aj mu-
ži?
V oboch našich zdravotníckych
zariadeniach sa o laserovú epi-
láciu zaujímajú tak ženy, ako aj
muži všetkých vekových kategó-
rií. Ženy sa zvyčajne po úspeš-
nom odstránení nežiadúceho
ochlpenia konkrétnej partie tela
rozhodnú pre epiláciu ďalších
oblastí. U mužov si epiláciu lase-
rom vyberú najmä manažéri od
40 rokov vyššie, športovci a, sa-
mozrejme, mladí muži. Jedni rie-
šia hlavne hygienu spojenú na-
príklad s väčším potením a dru-
hí zase estetiku, ale obidve
skupiny vidia vo finále istý kom-
fort. Najviac sa zaujímajú o epi-
láciu chrbta, hrudníka, ramien,
brucha, podpazušia a slabín. Dô-
vodom epilácie na tvári býva za-

približne centimetrového krúž-
ku. Zákrok trvá napr. v podpa-
zuší niekoľko minút. Po zákroku
je koža mierne začervenaná. To-
to začervenanie však v priebehu
niekoľkých minút až hodín
zmizne a len na veľmi citlivej
pokožke sa môže objaviť opuch,
pľuzgiere a chrasty, eventuálne
pigmentácie, stmavnutie alebo
zosvetlenie kože. Doma odporú-
čame používať prípravky s UV
filtrom, ktoré by ste si mali za-
dovážiť pred začatím liečby.

rastanie chĺpkov, ktoré spôso-
buje zápaly. U mužov sú však
depilácie laserom náročnej-
šie ako u žien. Muži majú
hrubšiu kožu, vlasové cibuľ-
ky uložené hlbšie, a preto je
zákrok potrebné opakovať
viackrát, ale odstránenie
chĺpkov je trvalé.

� Čo je najväčšou výho-
dou laserovej epilácie ?
Cielené zničenie vlasovej
cibuľky bez poškodenia
ostatných štruktúr kože. Postup-
ne dochádza k trvalému zastave-
niu rastu chĺpkov a je to jediná
metóda, ktorá funguje u zarasta-
júcich chĺpkov.

� Pre ktoré telesné partie ja tá-
to forma epilácie vhodná?
Laserom môžeme epilovať celé
telo s výnimkou chĺpkov, ktoré
sú súčasťou určitých materských
znamienok. V takomto prípade
znamienko najprv odstránime
a potom môžeme epilovať. Nie
je vhodné ošetrovať laserom ani
kožu s akútnym zápalom.

� Ako prebieha laserová epilá-
cia? Je potrebné sa špeciálne
starať o pokožku pred zákro-
kom a po ňom?
Čím je pokožka svetlejšia, tým je
epilácia účinnejšia. Chĺpky je
dobré mať trošku vyrastené nad
úroveň kože, približne 1 mm, inú
úpravu nepotrebujeme. Pred zá-
krokom potrieme kožu bezfa-
rebným dezinfekčným roztokom
a nasadíme pacientovi ochranné
okuliare. Dobrá vlastnosť laserov
je rýchlosť. Jeden impulz trvá rá-
dovo milisekundu a má veľkosť

Laserová epilácia je najúčinnejší
a najrýchlejší spôsob odstraňovania
nežiadúceho ochlpenia. Napriek tomu, že to
nie je nič príjemné ani lacné, je o ňu čoraz
väčší záujem. A to nielen u žien! Tie
považujú odstránenie ochlpenia za
samozrejmosť z estetického, no najmä
z hygienického hľadiska. Zvýšený záujem
o laserovú epiláciu majú už aj muži.
O účinkoch laserovej epilácie hovorí
dermatovenerologička MUDr. MÁRIA
PETRÁŠOVÁ.
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Mladí muži nasadili nový trend: vy-
holené podpazušie, chrbát aj intím-
ne partie. Alebo aspoň výrazne este-
ticky zastrihnuté chĺpky. Dámske aj
pánske okolie to sleduje a hodnotí
rôzne. No mladá generácia sa neria-
di vzorom zženštilých postáv, ale vy-
športovanými telami športovcov.

� Čo hovoria na epiláciu chlapci?
Diskusie o holení vedú hlavne 14-
až 16-roční chlapci. Žiletkou si ho-
lia podpazušie, inak si občas zastri-
hávajú strojčekom chlpy na celom
tele, iba nohy a ruky nie. V zime to
obmedzujú, ale v lete to robia pravi-
delne.

� Čo hovoria na epiláciu mužov
dievčatá?
Pre ne je to úplne normálne. Sú na
to zvyknuté a pripadá im to
bežné, páči sa im to.

� Čo hovoria na epiláciu starší mu-
ži?

Sú medzi nimi aj odporcovia, kon-
zervatívci, ktorí tvrdia, že je to proti
prírode. Časom zvíťazí hygiena
a zdravý rozum, ale hlavné slovo aj
v tomto budú mať ženy, ako už ve-
ľakrát v histórii.

� A čo na to hovoria lekári?
Holenie intímnych miest nie je žiad-
na novinka. Jeho korenie siahajú
do starovekého Egypta. Holenie
obmedzuje nepríjemný pach
potu v podpazuší a v intímnych
oblastiach, kde je potných žliaz
veľmi veľa. Samotný pot nesmrdí,
ale v spojení s baktériami, ktorých
je na chĺpkoch veľmi veľa, spôso-
buje nepríjemný zápach. Navyše,

pohľad na zarastenú oblasť
nie je veľmi estetický,

no a, samozrejme,
nepríjemný je aj

pocit vlhka na ochlpení.

� Ako sa epilujú muži
Pre mužov existujú rôzne elektrické
strojčeky a vosky, ale najčastejšie
používajú mokrý spôsob holenia.
Žiletka, pena a voda, po holení je
vhodný balzam a krém na pokožku.

Existujú rôzne pomôcky na
zastrihávanie obočia,

chĺpkov v nose, ušiach.
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