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LASEROVÁ PORADNA

První pár se zabývá klady a zápory používání 
intenzivních kúr:
Příspěvek A: …používám laserový systém 

Lasocare prvním rokem. S akné se nesetkávám 

příliš často, specializuji se na vrásky klientek 

zralejšího věku. Vím, že je Lasocare možno 

aktivovat jak pravidelně každý měsíc, tak 

intenzívně ve čtrnáctidenních kúrách. Při své 

práci však používám výhradně čtrnáctidenní 

kúry, protože u nich vidím výsledky mnohem 

rychleji a zřetelněji. 

Nedávno jsem slyšela, že tento způsob ošetře-

ní není doporučován. Co je na něm špatného?

Příspěvek B: ...v našem centru ... nabízíme 

metodu Lasocare už od roku 2002. Zabýváme 

se především vráskami. Dříve k nám zákazníci 

chodili na „nastartování laseru“ jednou měsíč-

ně, výsledky byly velmi dobré. Před rokem 

jsme zavedli novinku, kdy si každá zákaznice 

předplatí permanentku na sérii 20 ošetření 

a dochází k nám každý den na dodatečnou 

laserovou aktivaci. Výsledky tohoto inten-

zivního sériového ošetření jsou vynikající, 

ale zákaznice nám po jeho absolvování na 

dlouhou dobu přestanou docházet. Prý mají 

pocit, že pro sebe takovou kúrou dělaly dost 

na půl roku.  

Hodnocení: Na vlastním intenzivním kúrovém 

ošetření není nic špatného, pokud dokážeme 

zabránit tomu, aby zákaznice usnula na 

vavřínech. Zde se totiž projevuje známý rozpor 

mezi intenzitou péče a její pravidelností. 

Kúrové laserové ošetření můžeme obrazně při-

rovnat k důkladnému úklidu velmi zaprášené 

místnosti. Během prvního dne nedokážeme 

odstranit všechen prach, proto budeme 

pokračovat nazítří i napozítří..., až vymeteme 

i to poslední zrnko prachu. Pokud však nyní 

s úklízením na delší dobu přestaneme, bude-

me se po pár měsících opět v prachu brodit po 

kolena a předchozí námaha byla vynaložena 

zbytečně. 

Shrnutí: Pokud stav pleti vyžaduje rychlou 

pomoc je možno nasadit intenzívní sériovou 

kúru s laserovými aktivacemi výrazně častější-

mi, než jednou měsíčně.  

Po ukončení této kúry je však nutno nasadit 

opět normální pravidelný režim každoměsíční-

ho ošetřování s běžnou jednorázovou aktivací.

Druhý pár dotazů se dotýká interakce, vzá-
jemného působení přípravků, které klientka 
používá doma a které pro její ošetření používá 
kosmetička:
Příspěvek A: ...Lasocare ...třetím rokem. Zákazni-

ce oceňují jeho účinnost na akné, pleť se vyčistí 

skutečně do hloubky a dlouhodobě. Gel je velmi 

jemný a až na jeden případ jsme s ním neza-

znamenali žádné komplikace. ...24 let, matka 

dvouletého dítěte, krátce po porodu se jí pleť 

prudce zhoršila, hormonální vyšetření jsou však  

zcela v pořádku. Klientka podle vlastního tvrzení 

vyzkoušela všechno možné a nedávno jí kožní 

lékařka doporučila vyhledat metodu Lasocare. 

...ošetřujeme běžným způsobem, po vyčištění 

pleti aktivujeme gel sondou Lasocare Hexaline 

po dobu 8 minut. Pleť je klidná, klientka pociťu-

je zpevnění pleti. Barva pleti  je živá, přirozená. 

Klientka je disciplinovaná, domácí nanášení 

gelu provádí velmi pečlivě.

Během domácího čištění neutrální pleťovou 

vodou bez alkoholu však pozoruje červenání 

kožního povrchu, po nanesení gelu Lasocare 

i pocit tepla na tvářích a na čele. Zarudnutí pleti 

zmizí až po více než hodině. Lasocare vysadit 

odmítla s poznámkou, že pozoruje výrazné zlep-

šení problému s akné. Z hlediska zákaznice je 

tedy všechno v pořádku, ale dokážete vysvět-

lit, proč reaguje tak rozdílně doma a v našem 

salonu?   

Během vyhodnocování vašich dotazů zjišťujeme zajímavou věc: na řešení většiny vašich 
problémů často už přišla některá z vašich kolegyň v připomínce v některém z vydání Porad-
ny. Dnes jsme si dali tu práci a spárovali jsme příspěvky, které přímo či nepřímo odpovídají 
na dopisy či telefonáty ostatních tazatelů. 

Příspěvek B: …třicetiletá klientka s mírně 

suchou, citlivou pletí. Nebyla spokojena 

s pleťovou vodou... kterou v našem salonu 

používáme a donesla si svoji vlastní. Po očištění 

pleti a laserové aktivaci gelu povrch kůže 

zčervenal. Protože jsme takovou reakci u našich 

preparátů dosud nezaznamenali, doporučili 

jsme námi mnohokrát vyzkoušenou pleťovou 

vodu. Od té doby potíže zcela vymizely...

Hodnocení: Ve spojitosti s laserovým gelem 

Lasocare slýcháme tvrzení, že se bez problémů 

snáší se všemi ostatními kosmetickými příprav-

ky. Pro množství používaných kosmetických 

přípravků to nemůže být tvrzení zcela pravdivé. 

Podle našich dosavadních zkušeností gel Laso-

care  645 výrazně zlepšuje účinek ochranných 

a výživných přípravků, používaných po lasero-

vém ošetření a dobře se s nimi snáší. Situace 

již ale není tak jednoznačná v případě čisticích 

preparátů, použitých před nanesením gelu. 

Laická představa, že pleťová voda bez alkoholu 

je vrcholem šetrnosti k naší pleti, je mylná. Jed-

na tazatelka dokonce takovou vodu přirovnala 

k heřmánkovému čaji. Tyto preparáty bychom 

mohli mnohem lépe přirovnat k rozpouštědlu, 

jehož úkolem je odstranit prach, přebytky 

kožního mazu a zbytky líčidel. Snadno si před-

stavíme, že to není zrovna lehký úkol a složení 

některých pleťových vod tomu také odpovídá. 

Spíše než obsahu alkoholu bychom si proto 

měli všímat například obsahu defoliantů (typu 

kyseliny acetylsalicylové či retinolu) a jiných 

činidel, které hloubkově rozvolňují strukturu 

pleti. Takto narušené buňky pak příliš rychle 

absorbují vodu z lasocarového gelu, což vede 

k překrvení podkožních vrstev a pocitu tepla. 

Příznaky se podobají těm, které pozorujeme 

na kůži, vystavené prudkému větru. Laserový 

paprsek pleť zase uklidní, ale samotné zčer-

venání je příznakem nevhodné přípravy před 

laserovým ošetřením.

Shrnutí: Věnujeme zvýšenou péči čisticím 

prostředkům, kterými pleť připravujeme na 

ošetření Lasocarem. Snažíme se vyplavit zbytky 

pleťové vody pomocí tamponu namočeného 

v destilované vodě a teprve potom nanášíme 

gel Lasocare.


