
za 
barvane 
lase
Nekatere ženske 
barvanje odlično 
prenašajo. Dru-
ge – teh je kar 
660 milijonov 
po vsem svetu 
– pa trpijo pri 
vsaki spremem-
bi barve. Vichy 
Dercos kremna 
kopel za umiva-
nje in pomiritev 
razdraženega 
lasišča za bar-
vane lase jih 
očisti, ne da bi 
pri tem odstra-
nila barvo, dve 
posebni aktivni 
sestavini, sensi-

rine in madecassoside, pa že med pra-
njem osvežita lasišče. To je po vsakem 
novem nanosu pomirjeno, občutljiva 
koža pa postane normalna. 

nega od znotraj
Proof System cream 96 kozmetike I'm 
Resource s certifikatom demeter negu-
je naravno floro kože in pomaga krepiti 
imunski sistem. Vsebuje namreč s fer-
mentacijo pridobljene naravne encime, 
mikrobe in aminokisline, ki koži povrnejo 
ravnovesje. Združuje pozitivne učinke 
mikroogranizmov in je primerna za vse 
tipe kože. Kot bi nas božali sončni žarki, 
hkrati pa bi zadihali z vsako poro v po-
polnem sožitju z naravo.

Koža kot svila
gladka koža brez dlačic je ena najpomembnejših točk 
poletne lepote. kako do nje s pomočjo letošnje novosti, 
fotoepilacije nomasvello, nam je razložila mag. sanja 
goranovič iz nomasvello slovenija.

za večino predelov
»Fotoepilacija Nomasvello je primerna za 
moške in ženske, na vseh predelih razen 
okrog oči, v nosu in ušesu. Izogniti se mora-
mo predelom z večjimi znamenji, tetovažami 
in trajnim ličenjem. Ne priporočamo je le 
nosečnicam in doječim materam ter tistim, 
ki jemljejo fotosenzitivna zdravila, bolehajo 
za kožnimi boleznimi, imajo močnejšo aler-
gijo na sonce ali fotosenzitivno epilepsijo. 
Zelo majhen odstotek ljudi svetlobe IPL ne 
prenaša dobro, zato to najprej preverimo z 
brezplačnim preizkusnim obiskom.« 

od 6 do 10 obiskov
»Težko je napovedati število ponovitev, saj 
je to pri vsakem posamezni-
ku različno in je odvisno 
od številnih dejavni-
kov, kot so barva, 

debelina, globina in gostota 
dlačic, barva kože, predel, 
spol in starost stranke, 
pa tudi njen hormon-
ski status. V povpre-
čju je pri ženskah 
potrebnih med šest 
in deset obiskov, pri 
moških med osem in 
dvanajst. Na začetku 
so obiski s 5-tedenskim 
zamikom, nato pa se ta 
časovni razmik daljša, saj 
še delujoči mešički potrebujejo 
več časa, da proizvedejo dlačico. Potek od-
stranjevanja dlačic se določa indi-
vidualno za vsako stranko. Pozneje 
stanje vzdržujemo z obnovitvenimi 
obiski, ki se jih opravi enkrat ali dva-
krat na leto.« 

večino dlačic 
odstrani že prvič

»Že po prvem obisku terapija od-
strani med 60 in 80 odstotkov vseh 
dlačic. Tiste, ki zrastejo nazaj, so 
tanjše, svetlejše in rastejo počasne-

je. Z vsakim obiskom 
je teh dlačic manj. Z 
nekaj ponovitvami se 
lahko odstrani od 80 
do 90 odstotkov vseh 
dlačic. Pomembna 

prednost Nomasvella 
je, da si dlačice, ki osta-

nejo med enim in drugim 
obiskom, po želji lahko ves 

čas brijete.«
Ajda Janovsky, Foto ShutterStock, oSebni arhiv

Mag. sanja Goranovič iz 
nomasvello slovenija

Po prvem obisku izgine med 
60 in 80 odstotkov dlačic.

prednosti 
postopka

1. Po obravnavi koža ni pordela, ne srbi 
in ne peče.
2. Z uporabo Nomasvello tehnologije 
Sun & Safe se lahko izpostavljamo 
soncu ali gremo v solarij do dva dneva 
pred posegom in dva dneva po njem. 
3. Primerna je za večino tipov kože in 
več barv dlačic.
4. Terapije so neboleče, hitrejše od 
laserskih in cenovno ugodnejše.

večina 
telesnih 
predelov je 
primernih za 
fotoepilacijo.
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