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AZ SHR (SUPER HAIR REMOVAL)
TECHNOLÓGIA

A legújabb és 
leghatékonyabb

szőrtelenítő 
kezelés
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Önt is zavarják a nem kívá-

natos szőrszálak? Unja az ál-

landó gyantázást, borotvál-

kozást? Bőre érzékennyé

vált a gyakori szőrtelenítés

miatt? Nem volt hatékony a

korábban elvégzett lézeres

vagy IPL (Intense Pulse

Light, villanófény) kezelés? 

jelentősen ritkul a szőrzet. egy
kúra átlagosan 4-6 kezelést tartal-
maz. A kezeléseket 6-8 hetente
végezzük el.

– Fenntartó kezelést hány alka-
lommal kell elvégezni?
– A teljes szőrtelenség elérését kö-
vetően – 1 kúra után –, a tökéletes
szőrtelenség megtartása érdeké-
ben elegendő évente 1–2 emlékez-
tető kezelés.

– Vannak-e mellékhatásai?
– Megfelelő szaktudással történő,
egyénre szabott beállítások alkal-
mazása mellett tartós mellékhatás
nem fordul elő. enyhe bőrpír, duz-
zanat figyelhető meg a kezelés
után 1-2 órán át.

– Fájdalmas-e a kezelés?
– Csak minimális kellemetlenség-
gel jár a kezelés. A páciensek apró
csipkedő érzést jeleznek a bőrfel-

– Hogyan működik az SHR tech-
nológia?
– Az shr-kezelőfej áthalad a bőr-
felszínen 3-4 alkalommal. Alacsony
energiaszint, de nagy számú impul-
zus (villanás) ismétlődés mellett az
shr-fény energiája a szőrszál men-
tén, valamint a szőrszálak melanin-
tartalma (festékanyaga, amely a
szőrszálak színét adja) segítségével
lejut a szőrtüszőbe, ahol magas hő-
fokot (65–72 °C) ér el, így hatéko-
nyan károsítja azt. Maximális haté-
konyságot érhetünk el a bőrfelszín
sérülése nélkül. Az shr-technoló-
gia ezt a fokozatos melegítő, ron-
csoló kezelési módot kombinálja a
hűtőmechanizmussal, így a kezelés
valóban kényelmes és maximálisan
hatékony. ezzel magyarázható az,
hogy az shr-módszer sikeres ke-
zelési mód a világosabb szőrszá-
lon, és biztonságosan alkalmazható
sötétebb bőrtípus esetén, hiszen a
pigmenttartalom csupán másodla-
gos.

– Kinek ajánlható ez a tartós szőr-
telenítő kezelés?
– Azoknak a pácienseknek aján-
lom, akik nem szívesen borotvál-
koznak a gyakori szőrtüszőgyulla-
dás és a gyors, szúrós szőrzetnö-
vekedés miatt. érzékeny a bőrük
az epilálást és gyantázást köve-
tően. Azoknak a férfi és nőpácien-
seknek javasolt ezt a szőrtelenítési
forma, akik szeretik, hogy ha a bő-
rük sima, szőrmentes, nem kell időt
vesztegetni az otthoni szőrtelení-
tésre, nem utolsó sorban azoknak,
akik nem jól tűrik a szőrtelenítéssel
járó fájdalmakat.

– Hány alkalom szükséges a szőr-
telenség eléréséhez?
– A legtöbb páciens már az első
kezelés után tapasztalja a szőr-
szálak egy részének kihullását. há-
rom kezelést követően a szőr-
szálak nagy része kihullik, és már

színen, amelynek mértéke jelentő-
sen kisebb, mint a lézer- és a
szimpla iPL-beren dezésekkel vég-
zett szőrtelenítés esetén.

 Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

Megkérdeztük Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvost, hogy
napjainkban melyik a legújabb,
tartós szőrtelenítési módszer.

– Napjainkban több technológia áll
rendelkezésünkre a tartós szőrtelení-
tés elvégzésére. Végleges szőrtelení-
tés nem létezik, csak tartós szőrtelení-
tés lehetséges, amely azt    jelenti, hogy
1 kezelési kúrát követően kb. 5-7 évig
tartó szőrtelenség érhető el. Az shr
(szuper gyors szőrtelenítés) a legú-
jabb és leghatékonyabb szőrtelenítő
kezelés, mely ötvözi az iPL- és a lézer-
technológia előnyeit. ennek köszön-
hetően fájdalommentesen és gyorsan
szabadulhat meg a szőrszálaktól akár
nyáron is.

Az SHR-technoló-
gia előnyei:
– szuper gyors szőrtelenítés
– az IPL és a lézerek elő-

nyeit egyesíti
– a legújabb csúcstechnoló-

gia
– biztonságos és csaknem

teljesen fájdalommentes
– bármely testrészen hasz-

nálható
– évszaktól függetlenül, té-

len-nyáron elvégezhető
– bőrszíntől és szőrszíntől

függetlenül hatékonyt

hirdetés

Mit kell t udnunk
az elő- és
u tókezelésről?
– Fényérzékenységet okozó

gyógyszert tilos szedni.
– Minimum 1 mm hosszú-

ságú szőrszálat tudunk
kezelni (borotválni kell a
területet).

– A kezeléssorozat ideje
alatt gyanta és szőrtelení-
tőkrémek használata tilos.

– A kezelés előtt 3–4 napig
kerüljük a nagyon erős
UV-sugárzást, a szoláriu-
mot.

– A kezelések után 48 óráig
kerüljük a közvetlen napo-
zást, a szauna- és az uszo-
dahasználatot.


