
P. Co to jest i-LIGHT? Co to jest intensywny impuls świetlny (IPL)? 

O. IPL polega na emisji bardzo krótkiego impulsu świetlnego, filtrowanego na powierzchnię skóry. Światło jest absorbowane przez 

kolorowy pigment otaczający włos i powoduje wstrzymanie aktywności mieszka włosowego, przeciwdziałając odrastaniu włosa. 

 

P. Kto może używać urządzenia i-LIGHT? 

O. Zarówno kobiety jak  mężczyźni mogą używać urządzenia i-LIGHT, usuwając niepożądane owłosienie w każdym miejscu poniżej szyi. 
Urządzenie przeznaczone jest dla osób o cerze jasnej lub średniej i ciemnych włosach. Odpowiednia i bezpieczna cera to jedynie cera w 

kolorze białym, kości słoniowej, opalona, beżowa i jasnobrązowa. Odpowiednie i bezpieczne kolory włosów to czarne, ciemnobrązowe i 

brązowe. 

 

P. Na jakich obszarach skóry można stosować urządzenia i-LIGHT? 

O. Urządzenie i-LIGHT można stosować na wszystkich powierzchniach poniżej szyi, łącznie z nogami, pachami, pachwinami, ramionami, 
klatką piersiową i plecami. 

 

P. Czego można oczekiwać od urządzenia i-LIGHT? 

O. i-LIGHT oferuje bezpieczne, efektywne i profesjonalne usuwania włosów z zastosowaniem technologii IPL. 

 

P. Jak często należy używać urządzenia i-LIGHT? 

O. Powinno się używać urzadzenia i-LIGHT za każdym razem jak zauważymy, że włosy zaczynają odrastać. 

 

P. Ile czasu powinien trwać zabieg? 

O. Zależnie od powierzchni, z której usuwane mają być włosy, ale w przypadku usuwania owłosienia np.. z jednej nogi zabieg nie powinien 

trwać dłużej niż 15 minut. 

 

P. Jakie ryzyko związane jest z użytkowaniam i-LIGHT? Czy urządzenie jest bezpieczne? 

O. i-Light jest bezpieczny w użytkowaniu. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego należy stosować się do instrukcji 

obsługi. 

 

P. Kiedy rezultaty stają się widoczne? 

O. Rezultaty widać po pewnym czasie. Owłosienie może się jeszcze pojawiać, ale większość włosów wypadnie po 2 tygodniach. Włosy 
rosną w trzech różnych fazach, które trwają 18 -24 miesiące. Tylko włosy w fazie anagenowej są podatne na zabieg - dlatego też niezbędne 

jest powtarzanie zabiegów. Te rezultaty są zazwyczaj zauważalne w ciągu kilku tygodni od pierwszego zabiegu. Systematyczne powtarzanie 

zabiegów raz w tygodniu (lub  trzy zabiegi w ciągu 2 tygodni) da to 6 - 12 tygodni znakomitych rezultatów (przy skórze o ciemniejszej 
karnacji efekty mogą trwać dłużej). 

 

P. Dlaczego włosy rosną mimo wykonywania zabiegów? 

O. Włosy rosną jeszcze przez dwa tygodnie od zabiegu - w tym czasie można zauważyć pierwsze objawy ich wypadania. Inną przyczyną 

kontynuacji wzrostu włosów może być niedokładnie wykonany zabieg (ominięcie niektórych miejsc). 

 

P. Dlaczego nie można używać urządzenia i-LIGHT bezpośrednio po opalaniu? 

O. Opalanie powoduje wzrost koncentracji melaniny i zwiększa ryzyko poparzeń oraz powstania pęcherzy po wykonaniu zabiegu. 

 

P. Jakie są zagrożenia związane z używaniem urządzenia i-LIGHT? 

O. W niektórych sytuacjach używanie urzadzenia i-LIGHT powinno być ograniczone. Należy uważnie przeczytać wszystkie uwagi i 
ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 

 

P. Jak często należy wymieniać żarówkę? 

O. Żarówkę należy wymieniać po wykonaniu 1500 błysków. Po pierwszych 1350 błyskach zaświeci się wskaźnik żużycia na zielono. Gdy 

pozostanie jedynie 150 błysków, kolor świecenia zmieni się na żółty. Gdy światło zacznie migać, wówczas należy wymienić żarówkę. 

 

P. Czy można używać urządzenia i-LIGHT do twarzy? 

O. Nie. Nie zaleca się używania urządzenia i-LIGHT do twarzy i szyi. 

 

P. Jakie czynności należy wykonać po zabiegu? 

O. Po zabiegu należy przez 24 godziny unikać słońca. Chronić skórę preparatem SPF30 przez 2 tygodnie po każdym zabiegu. 

 

P. Czy po zabiegu należy zaniechać normalnej aktywności? 

O. Nie ma takiej potrzeby, jeśli nie wystąpią nieprzewidziane komplikacje. Zaleca się używanie urządzenia bezpośrednio przed snem. Do 

rana wszelkie zaczerwienienia powinny zaniknąć. 

 

P. Czy urządzenie i-LIGHT jest bezpieczne dla skóry po dłuższym użytkowaniu? 

O. Nie zauważono żadnych efektów ubocznych ani uszkodzenia skóry po długotrwałym użytkowaniu urządzenia. 

 

P. Jak często należy używać urządzenia? 

O. Najlepiej w odstępach 2 - tygodniowych, gdyż wtedy działanie metody jest najbardziej efektywne. Należy unikać wielokrotnego 
naświetlania tych samych miejsc podczas jednego zabiegu, gdyż nie zwiększa to efektywności, a może spowodować podrażnienie skóry. 

 

P. Czy można używać urządzenia i-LIGHT do włosów blond, rudych, szarych lub białych? 

O. i-LIGHT działa najlepiej w przypadku włosów ciemnych, ponieważ zawierają one więcej melaniny, która nadaje włosom i skórze taki 

kolor. Melanina absorbuję energię światła podczas zabiegu naświetlania impulsami świetlnymi. Czarne i ciemnobrązowe włosy reagują 

wtedy najlepiej. Włosy brązowe i jasnobrązowe również reagują odpowiednio, ale wymagają zazwyczaj większej ilości zabiegów. Rude 
włosy mogą również dać pożądane efekty. Włosy szare, białe lub blond najczęściej nie wypadają po zabiegach, chociaż w niektórych 

przypadkach zaobserwowano pozytywne wyniki.  

 

 



P. Czy można używać urządzenia i-LIGHT przy naturalnie ciemnej cerze? 

O. Nie. i-Light skonstruowany jest tak, aby reagował z ciemnym pigmentem włosów. Dlatego też skóra ciemnobrązowa i czarna może 

zaabsorbować zbyt dużo energii (ciepła); może to spowodować uszkodzenia skóry. Nie używać urządzenia i-LIGHT dla naturalnie ciemnej 
skóry, gdyż zawiera ona zbyt dużo melaniny. Oddziaływanie impulsu świetlnego na ciemną skórę może spowodować poparzenia, pęcherze i 

zmianę barwy skóry (hiper lub hipo-pigmentację). Zapoznaj się z wykresem kolorów skóry dla sprawdzenia, czy możesz użytkować 

urządzenie i-LIGHT. 

 

P. Czy podczas zabiegu należy chronić oczy? 

O. Nie ma zagrożenia dla oczu, o ile urządzenie nie jest skierowane bezpośrednio na twarz. i-LIGHT wyposażone jest w układ 
zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe włączenie, gdy urządzenie nie jest w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Niewielka ilość 

światła wydobywająca sie z urządzenia nie jest szkodliwa dla oczu podobnie jak błysk flesza aparatu fotograficznego. 

 

P. Czy można używać urządzenia i-LIGHT w czasie ciąży lub w okresie karmienia? 

O. Nie. i-LIGHT nie było badane na kobietach w ciąży i dlatego nie zaleca się jego użytkowania w tym czasie, podobnie jest w okresie 

karmienia. Zmiany hormonalne mogą zwiększyć wrażliwość skóry i spowodować niegatywne skutki. 

 


