
Więcej informacji na temat porad dotyczących zabiegu, pielęgnacji po zabiegu, zasad bezpieczeństwa 
znajdziesz w instrukcji dostępnej online oraz na stronach dotyczących i-Light. Oto kilka często zadawanych 
pytań:

Na temat i-Light

Pytanie: Co to jest i Light? Co to jest intensywne światło impulsowe (IPL, Intense Pulse Light)?
Odp.: Działanie urządzenia i Light polega na tym, że na skórę jest kierowany bardzo krótki, 
intensywny strumień przefiltrowanego światła. Światło jest pochłaniane przez kolorowe pigmenty i otacza 
włos, blokując tymczasowo mieszek włosowy i uniemożliwiając odrastanie włosów.

Pytanie: Czego mogę oczekiwać po urządzeniu i Light?
Odp.: Urządzenie i Light umożliwia bezpieczne i skuteczne usuwanie owłosienia za pomocą technologii IPL 
z efektem zbliżonym do uzyskiwanego w salonach kosmetycznych.

Kto może używać i-Light

Pytanie: Dla kogo jest przeznaczone urządzenie i Light?
Odp.: Urządzenie i Light może być używane przez kobiety i mężczyzn do usuwania zbędnego owłosienia 
z ciała od karku w dół. Urządzenie i-Light Pro do twarzy i ciała ze specjalną nakładką do twarzy może być 
także używane przez kobiety do usuwania włosów z twarzy poniżej kości policzkowych.

Urządzenie i Light jest przeznaczone dla osób o cerze od jasnej do średniej i posiadających ciemne 
owłosienie. Można go bezpiecznie używać tylko na skórze o odcieniu białym, kości słoniowej, brązowym i 
jasnobrązowym. Bezpieczne naturalne kolory włosów to czarny, ciemnobrązowy lub średni brąz.

Pytanie: Czy urządzenia i-Light mogą używać osoby o włosach blond, rudych, siwych lub białych?
Odp.: Urządzenie i-Light jest najskuteczniejsze w przypadku ciemniejszych włosów, które zawierają
więcej melaniny czyli barwnika, który nadaje kolor skórze i włosom. Melanina pochłania energię świetlną
używaną w trakcie aplikacji i-Light. Czarne i brązowe włosy są najbardziej podatne na aplikację. Włosy
brązowe i jasnobrązowe także reagują na aplikację, lecz zazwyczaj wymagają większej liczby aplikacji.
Włosy rude bywają podatne w mniejszym stopniu. Włosy białe, siwe lub blond zazwyczaj nie reagują na
aplikacje i-Light, mimo to niektóre osoby zauważają efekt po wielu aplikacjach

Pytanie: Czy można używać urządzenia i Light na naturalnie ciemnej skórze?
Odp.: Nie. Urządzenie i Light reaguje z ciemnym barwnikiem zawartym we włosach. Skóra ciemnobrązowa i 
czarna mogą pochłonąć zbyt dużą ilość energii emitowanej przez urządzenie (ciepła) i zostać uszkodzone. 



Nie należy używać urządzenia i Light na naturalnie ciemnej skórze, ponieważ zawiera zbyt dużo melaniny. 
Używanie urządzenia i Light na ciemnej skórze może spowodować oparzenia, pęcherze i zmiany koloru 
skóry (odbarwienia lub przebarwienia) .

Zapoznaj się z wykresem fototypów skóry poniżej, aby się upewnić, czy możesz używać urządzenia i Light.

Wykres typów skóry wg klasyfikacji Fitzpatricka
Odpowiednie koloryty cery, wykres kolorytów cery – typy skóry 1-4 wg klasyfikacji Fitzpatricka
Wykres służy do samodzielnej oceny, polegającej na zsumowaniu punktów za każdą udzieloną odpowiedź. 
Na końcu została podana skala zakresów dla każdego z sześciu typów skóry. Pod skalą podano opis 
każdego z rodzajów skóry. Pozwala to szybko sprawdzić typ skóry. Reakcja na oddziaływanie promieni 
słonecznych.

ZDEFINIUJ SWÓJ TYP SKÓRY 

Wejdź i w szybki i łatwy sposób określ swój typ skóry...

P. Czy można używać urządzenia i-Light w czasie ciąży lub w okresie karmienia?
O. Nie. Urządzenie i-Light nie było badane na kobietach w ciąży i dlatego nie zaleca się jego używania w tym
czasie, podobnie jest w okresie karmienia. Zmiany hormonalne mogą zwiększyć wrażliwość skóry i 
spowodować negatywne skutki.

P. Nadal nie wiesz czy i-Light jest odpowiednim urządzeniem dla Ciebie?
O. Jeżeli uważasz że urządzenie może być nieodpowiednie dla Ciebie, przed użyciem zapoznaj się z 
zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi. Instrukcja jest dostępna także online na stronie 
poświęconej urządzeniu.

W których częściach ciała używać i-Light

Pytanie: w jakich miejscach na ciele można stosować urządzenie i Light?
Odp.: Urządzenie i Light można stosować od karku w dół, między innymi na nogach, przedramionach, 
linii bikini, ramionach, klatce piersiowej i plecach.

Obszary, na których nie należy stosować urządzenia

• Nie stosować na brodawkach sutkowych, otoczkach lub narządach płciowych 
• Nie używać na skórze z tatuażami lub makijażem permanentnym 
• Nie używać na ciemnobrązowych lub czarnych plamkach, takich jak pieprzyki, znamiona lub piegi  
• Nie używać w miejscach po niedawnych zabiegach chirurgicznych, głębokim złuszczaniu, 

resurfacingu laserowym, na bliznach lub skórze uszkodzonej w wyniku oparzeń 

i-Light Pro Face & Body może być używany przez kobiety na twarzy poniżej kości policzkowych

Części twarzy na których nie wolno używać urządzenia

• Nie stosować na skórze głowy lub uszu. 
• Nie stosować na męskiej twarzy lub szyi. 

http://pl.remington-europe.com/gallery_ajax.php?gID=408&atype=1


• Nie stosować powyżej kości policzkowych (w zastosowaniu do kobiecej twarzy). 
• Nie używać na powierzchni ust - kolor warg jest zbyt ciemny. 

P. Czy mogę używać urządzenia i-Light na twarzy?
O. Z zastosowaniem głowicy do zabiegów na twarzy urządzenie i-Light może być wykorzystane na twarzy 
kobiecej poniżej kości policzkowych z założoną głowicą do depilacji twarzy.

Bezpieczeństwo

P. Jakie ryzyko związane jest z użytkowaniem 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. Jakie są zagrożenia związane z używaniem urządzenia i-Light? 
O. W niektórych sytuacjach używanie urządzenia i-Light powinno być ograniczone. Należy uważnie 
przeczytać wszystkie uwagi i ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia.

P. Czy urządzenie i-Light jest bezpieczne dla skóry po dłuższym stosowaniu? 
O. Nie zauważono żadnych efektów ubocznych ani uszkodzenia skóry po długotrwałym działaniu 
intensywnego impulsu świetlnego.

P. Czy podczas zabiegu należy chronić oczy?
O. Nie ma zagrożenia dla oczu, o ile urządzenie nie jest skierowane bezpośrednio na twarz (głowica do 
ciała). Do twarzy (wyłącznie kobiecej) należy używać głowicy do zabiegów na twarzy.

i-LIGHT wyposażone jest w układ zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe włączenie impulsu, gdy 
urządzenie nie jest w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Niewielka ilość światła wydobywająca się z 
urządzenia nie jest szkodliwa dla oczu podobnie jak błysk flesza aparatu fotograficznego.

Specjalnie dostrojona głowica do zabiegów na twarzy minimalizuje ilość światła wydostającego się poza 
głowicę. Jeżeli odbite światło jest nieprzyjemne, możesz zamknąć oczy przed każdym rozbłyskiem lampy.

Jak często i jak długo

P. Jak często należy używać urządzenia i-Light Pro Face & Body?
O. Zalecamy stosowanie systemu i-Light PRO po trzy zabiegi, co dwa tygodnie ( na części ciała) i po cztery 
zabiegi, co dwa tygodnie (dla kobiet na twarz), aby wszystkie włosy były poddane jego działaniu.

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. Kiedy rezultaty stają się widoczne?
O. Rezultaty widać po pewnym czasie. Owłosienie może się jeszcze pojawiać, ale większość włosów 
zacznie wypadać po 2 tygodniach.

Włosy rosną w trzech różnych fazach, które trwają 18 - 24 miesięcy. 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. Systematycznie powtarzane zabiegi raz w 
tygodniu (lub trzy zabiegi w ciągu 2 tygodni) dadzą znakomite rezultaty w ciągu 6 - 12 tygodni (przy skórze o 
ciemniejszej cerze na efekty można czekać dłużej).

P. Jak często należy wymieniać wkład lampy?
O. Trwały wkład lampy emituje 65.000 impulsów świetlnych, niezależnie od wybranego poziomu 
intensywności. Choć jest mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek okazała się potrzebna wymiana wkładu, 
może on zostać zastąpiony przez inny trwały wkład lub SP-6000SB, który emituje 1.500 impulsów 
świetlnych.



W przypadku i-Light Pro Pro 6000 i i-Light Essential wkład powinien być wymieniany po 1500 błyskach

Pielęgnacja po zabiegu

P. Jak mogę pielęgnować skórę po zabiegu?
O. Unikaj ekspozycji na słońce powierzchni poddanych zabiegowi, jeśli nie są chronione.

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.
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