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W dobrych rękach
Gładka skóra to trend, który nie przemija. Trwały efekt i bezbolesny zabieg epilacji laserowej, może zagwaranto-
wać najnowsza technologia urządzenia Thunder MT i doświadczenie zdobywane latami przez wykwalifikowany 
personel. O tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze miejsca i jakich efektów można się spodziewać, opowiada 
Anna Leszczyńska, właściciel i kosmetolog z Kliniki Beauty Medica w Toruniu.

Wciąż panuje przekonanie, że zabieg 
epilacji jest bolesny, a efekty nietrwałe. 
Skąd ono się bierze?
Niestety w internecie krążą nie zawsze 
prawdziwe informacje na temat epilacji la-
serowej, które wprowadzają konsumenta 
w błąd. Wybierając klinikę lub gabinet 
powinniśmy przede wszystkim brać pod 

uwagę rodzaj technologii laserowej wykorzystywanej w zabiegu. 
To daje bezpieczeństwo i gwarancję braku powikłań. Wiele gabi-
netów nie informuje, na jakim laserze pracuje. Takie miejsce na-
leży omijać szerokim łukiem – efekty mogą być nietrwałe, tak jak 
w przypadku fotoepilacji IPL lub mniej skuteczne, co wynika
z długości emitowanej fali elektromagnetycznej w różnych urzą-
dzeniach.  

Co wyróżnia zabieg epilacji urządzeniem Thunder MT?
W Beauty Medica zawsze wyszukujemy najnowsze medyczne 
technologie i staramy się wprowadzić je na rynek toruński jako 
pierwsi. Laser Thunder MT firmy Quanta System również zo-
stał wybrany nie przez przypadek. Przeskok technologiczny, jaki 
oferuje w stosunku do wcześniejszych laserów, jest krokiem mi-
lowym w trwałej epilacji. Zabieg nie boli i usuwa jaśniejsze wło-
sy. Sprawdza się nawet przy bardzo wrażliwej skórze. Kolejnym 
elementem wyróżniającym go na tle innych laserów jest zasto-
sowana technologia – jego innowacyjność (otrzymał Perłę Der-
matologii Estetycznej 2020) polega na pracy dwóch najbardziej 
skutecznych laserów do trwałego usuwania owłosienia. Thun-
der emituje laser aleksandrytowy 755 nm oraz neodymowo-ga-
gowy o długości 1064 nm przy zastosowaniu Mixed Technology. 
Aleksandryt „widzi” melaninę o 25% lepiej od laserów diodo-

wych, dzięki czemu usuwa również jaśniejsze i cieńsze włosy, zaś 
neodymowo-gagowy można stosować u osób o każdym rodzaju 
skóry i owłosienia. Ten drugi służy również do zamykania naczyń 
i pajączków, a więc odcina możliwość odżywiania żywej części 
włosa – macierzy. 

Jak wygląda zabieg? 
W czasie pierwszej wizyty oceniamy rodzaj owłosienia, fototyp 
oraz przeprowadzamy szczegółowy wywiad wykluczając ewen-
tualne przeciwwskazania. Zabieg jest całkowicie bezbolesny 
ze względu na specjalny system chłodzenia Zimmer. Niespotyka-
na dotąd budowa głowicy lasera Thunder MT jest wyposażona 
w silny nadmuch całkowicie neutralizujący ciepło emito-
wanej wiązki. Pacjenci są pozytywnie zaskoczeni brakiem 
odczuwalności, szczególnie jeśli korzystli już z wcześniejszych 
epilacji starszymi laserami. 

Ile trwa epilacja maszyną Thunder? Po ilu zabiegach można 
spodziewać się najlepszych efektów? 
Zabiegi są niezwykle krótkie. Głowica pozwala na błyskawiczną 
epilację nawet na tak dużych obszarach, jak plecy czy nogi. Pachy 
czy górna warga to zaledwie 1 minuta. Liczba w serii uzależnio-
na od kilku czynników. Musimy pamiętać, że każdy z nas jest inny 
i posiada inny typ owłosienia. W laseroterapii nie poruszamy 
się w modelach matematycznych, więc wynik nie u wszystkich 
będzie taki sam. Ilość zabiegów może się różnić. Najczęściej 
wykonuje się serię 4-6 w zalecanych odstępach czasowych. 


