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Dolazak hladnih dana je podsjetnik da je pravi trenutak za početak laserskih estetskih tretmana. 

Osobito ukoliko želite biti gotovi do sljedećeg ljeta. Laserski tretman No 1 u svijetu, pa tako i u 

Hrvatskoj, je laserska epilacija. Zahvaljujući njoj, milijuni žena više ne brinu o rastu neželjenih 

dlačica, uraštanju, upaljivanju i depiliranju.

Na temelju višegodišnjeg

 iskustva, specijaliziranosti za 

laserske tretmane i stalnog 

usavršavanja, s ponosom može-

mo tvrditi da smo stručnjaci 

za lasersku epilaciju. 

U radu koristimo isključivo 

laser, i to diodni, koji je danas 

zlatni standard za epilaciju.  

Uspješno riješavamo pojačanu 

dlakavost potaknutu hormon-

skim promjenama poput sindro-

ma policističnih jajnika i slično. 
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LASERSKA EPILACIJA

Može i ovako, ali trajno 
otklanjanje neželjenih 
dlačica moguće je samo 
uz pomoć kvalitetnog 
lasera i liječnika 
educiranog za 
lasersku 
epilaciju.

ZAŠTO ODABRATI 
LASER CENTAR DOCTOR?

• tretmane rade vrhunskim 
 diodnim laserom koji je zlatni 
 standard u medicini za 
 tretiranje tipova dlačica i kože 
 kakvi dominiraju u Hrvatskoj 
• sve tretmane radi isključivo 
 liječnik
• kontinuirano ulažu velik trud 
 u trajnu edukaciju
• imaju ogromno iskustvo i 
 brojne zadovoljne korisnike 
 usluga
• visoko su specijalizirani upravo 
 za laserske estetske tretmane.

Ulažemo vrijeme i trud u educira-
nje naših korisnika jer smatramo 
da je suradnja s educiranim kli-
jentom kvalitetnija i uspješnija. Svi 
pregledi i konzultacije za naše su 
korisnike potpuno besplatni. 

PRIJE POSLIJE

PRILAGOĐENO VAMA
U većini slučajeva dovoljno je mjesec dana prije 
početka laserske epilacije prestati s čupanjem. 
Za to vrijeme, prema potrebi, moguće je dlačice 
skraćivati škaricama ili žiletom. Naravno da je 
nekada nečupanje od mjesec dana neprihvatlji-
vo. Najčešće je to slučaj s dlačicama na licu. No 
i za to postoji rješenje! U razgovoru s liječnikom 
dogovorit će se pristup koje će biti potpuno 
prilagođen vama i pomoći da na vama ugodan 
način započnete s tretmanima te se konačno  
riješite dlačica.
 Da bi tretman bio uspješan dlaka mora biti 
dovoljno tamna i dovoljno jaka. Naime, boja 

u dlaci (melanin) je meta na koju svje-
tlost lasera djeluje, zagrijava je i uništava 
zajedno s okolnim stanicama, proizvođa-
čima dlake. Ukoliko tog pigmenta nema 
dovoljno (jako tanke, nježne, svijetle i sije-
de dlačice) rezultat će izostati. Znanost za 
sada nije pronašla laser koji bi takve dla-
čice mogao uništiti. To u praksi znači da 
nerijetko moramo odbiti tretman jer nam 

je očito da tretmani 
neće biti uspješni. Ne 
trošimo vaše vrijeme i 
vaš novac na pokuša-
je za koje od početka 
znamo da neće dati 
rezultat.

Diodni laser Mediostar XT 
kakav se koristi u Centru 

Laser Centar Doctor provjereno je mjesto
vrhunskih tretmana laserske epilacije lica i tijela

LASERSKU EPILACIJU

Sve preglede, savjetovanja 
i tretmane radi isključivo 

liječnik.


