Laserový omladzovací a čistiaci gél Lasocare
Vážený zákazník !
Od Vášho kozmetológa či kozmetičky
dostávate do rúk produkt mimoriadnej
kvality a účinnosti. Princíp ošetrenia
metódou Lasocare sa
od doposiaľ používaných
dermatologických
a kozmetologických postupov v mnohom
odlišuje. Pritom
najdôležitejšia časť
ošetrenia závisí na Vašej domácej
starostlivosti. Pre dosiahnutie dokonalého
účinku sa preto riaďte radami a tipmi
uvedenými v tomto návode.
Gél Lasocare sme sedem rokov testovali
vo Švajčiarsku, Nemecku a Belgicku.
Našou snahou bolo vyvinúť prípravok,
ktorý spája blahodarné biologické účinky
laseru
s omladzovacou a čistiacou schopnosťou
mliečnych enzýmov laktoferrínu a
laktoperoxi-dázy. Na jeho výrobu sa
používajú najušľachtilejšie prísady
najvyššej čistoty
a akosti. Prípravok preto nespôsobuje
alergické reakcie pokožky.
Ako sa používa?
Aplikáciu metódy Lasocare rozdeľujeme
na štartujúce aktivačné ošetrenie
vyškoleným laserovým špecialistom a na
každodenné pokračovanie ošetrovania
doma.
Aktivácia v ordinácii alebo salóne
Gél Lasorace je kozmetičkou dôkladne
a hlboko vmasírovaný do dobre vyčistenej
pleti. Počas zasychania je potom 7 až 10
minút aktivovaný laserovým svetlom
s vlnovou dĺžkou 645 nm. Potom
kozmetička postupuje zvyčajným
spôsobom, napríklad nanesením pleťovej
masky, výživného alebo hydratačného
krému a pod.
Čo sa pritom deje?
Citlivé enzýmy veľmi účinne využívajú
energiu laserového lúča vo dvoch fázach:
protibakteriálnej a omladzovacej.
Pri prvej fáze
aktivovaný komplex
laktoferrín spotrebováva zo zvyškov
kožného mazu nežiadúce ionty železa.
Tie sú však veľmi
dôležité pre
rozmnožovanie
všadeprítomných
kožných baktérií. Kožný maz (lat. sebum),
zbavený železa je tak pre baktérie
nestráviteľný. Kolónie baktérií preto
postupom času zanikajú. Pomaly, ale
celkom prirodzene a bez použitia
agresívnych chemických prípravkov.
Metóda Lasocare sa preto veľmi úspešne
používa pri uhrovitej a akneóznej pleti
pubertálneho
a postpubertálneho obdobia, pri sklone k
tvorbe zapálených pustulóznych vriedkov
a po kon-zultácii s lekárom aj na
závažnejšie formy akné.
V druhej fáze enzým laktoperoxidáza
aktivuje, hydratuje a okysličuje jednotlivé
vrstvy kožných buniek.Tým sa
prirodzeným spôsobom vyrovnáva
kyslíkový dlh, ktorý dnes postihuje všetky
druhy pleti vystavené vplyvom prostredia,
stresu, fajčeniu a únave. Najzreteľnejšie
sa to prejaví omladením, spevnením
kolagénového pletiva a jemným vypnutím
povrchu pleti.

Ako ho používať doma?
Nenechajte aktivačnú reakciu "vyhasnúť"!
Nasledujúci postup vykonávajte
disciplinovane , starostlivo a hlavne
pravidelne každých 24 hodín, najlepšie
večer pred spaním:
Pleť dobre očistite (odličovacie prípravky,
čistiaca voda). Pri oplachovaní vodou
použite čo najmäkšiu vodu, napr.
prevarenú. Predchádzate tak
z a v á p ň o v a n i u k o ž n ý c h p ó r o v.
Dávkovačom tubičky odpočítajte 10 až 20
kvapiek gélu Lasocare a dôkladne ich
vmasírujte ešte do vlhkej pleti. Potom
opäť pokračujte obvyklým spôsobom,
napríklad naneste si obľúbený výživný
alebo hydratačný
krém apod. Gél
Lasocare sa dobre znáša so všetkými
testovanými kozmetickými prípravkami,
ak dodržíte základné pravidlo: najskôr do
hĺbky vmasírovať Lasocare a až potom
ostatné prípravky. Podstatne tým zlepšíte
ich účinky.

Výsledky
Omladenie a spevnenie pleti na
tvári a dekolte ocenia všetky klientky od
30 rokov, u ktorých Lasocare spomalí
proces starnutia veľmi výrazne.
Vyhladzuje vejárikovitý, tzv. terciárny typ
vrások (podľa nich podvedome
odhadujete vek svojho proťajšku).
Vekovým kategóriám nad 50 rokov alebo
ľuďom, ktorých pleť je vystavená
zvýšeným nárokom, odporúčame
absolvovať intenzívnu kúru. Dosiahnuté

Mikrosnímka očného kútika 38 ročnej klientky pred
ošetrením. Ochabujúca pleťová tenzia (vnútorné
Krk a dekolt
Keď nechcete omladzovanie pleti vypnutie) nezabráni zrútenie povrchovej vrstvy do
záhybov charakteristickej vejárikovej "harmoniky".
obmedzovať len na tvár, môžete si gélom
ošetrovať aj krk
a dekolt. Pri budúcej kúpe gélu, požiadajte
dermatológa alebo kozmetičku aj o
aktiváciu týchto partií laserovým lúčom. S
ošetrovanou plochou mierne vzrastie aj
spotreba gélu, avšak výrobca na to
pamätá zvýšeným obsahom tubičky.
Zistíte, že Vám vystačí
na všetky druhy ošetrenia najmenej na 30
dní.

Intenzívne kúry
Veľmi často sa stáva, že stav pleti
vyžaduje rýchlu a intenzívnu pomoc. Je
úplne jedno, či ide o ťažkú formu akné
alebo veľmi ochabnutú, slnkom
poškodenú a vráskavú pleť. V takých
prípadoch môžete počiatočné aktivačné
laserové ošetrenie robiť napríklad denne
v intenzívnej sérii päť až dvadsať
ošetrení. Laserové svetlo totiž nie je
ionizujúce žiarenie
a netreba mať strach z predávkovania.
Regenerácia ochabnutých podkožných
vrstiev je potom mnohonásobne
intenzívnejšia
a pôsobenie gélu prekvapujúco priaznivé.
Pozor! Domáca starostlivosť je tu rovnako
dôležitá ako pri štandardnom
lasocarovom cykle.

Mikrosnímka tej istej klientky necelú hodinu po
ošetrení. Zvýšenie pružnosti a tenzie pleti
spôsobuje viditeľné vyhladenie profilu vrásky.
Zreteľné sú jednotlivé póry, teraz čisté a priedušné.

Mikrosnímka očného kútika 53 ročnej klientky pred
ošetrením. Jednotlivé póry sa združujú pozdĺž línie
zlomu. Ochabnuté kolagénové vlákna
nevyrovnávajú sklon

Čo obsahuje?
Tuba obsahuje 12,8 ml gélu Lasocare
v zložení:
voda, laktoferrin, laktoperoxidáza,
glukózaoxidáza, propylenglikol, sorbitol,
potassiumthiokyanat, fragrance, xanthan
gum.dimethiconcopolyol, C 12-15 pareth12 disodium EDTA, sorbát draselný,
triethanolamin, phenoxyethanol, metyl-,
butyl-, etyl- a propylparaben.
Čo neobsahuje?
Prípravok neobsahuje volné radikály,
salicyláty, alkohol, dibenzoylperoxidy ani
podobné zložky, ktoré by spôsobovali
alergické reakcie.

Ten istý očný kútik hodinu po ošetrení. Spevnenie
regenerovaného podložia spôsobí vyhladenie
terciárnych vrások, Ďalší pokrok záleží od
starostlivosti a dôkladnosti domáceho ošetrovania.

Poznámka
Trvanlivosť originálneho balenia gélu
Lasocare je 36 mesiacov. Dátum
Kto Vám poradí?
Gél Lasocare sa dodáva prostredníctvom expirácie, je vyznačené na spodnej čiasti
d e r m a t o l o g i c k ý c h o r d i n á c i í a tuby.
špecializovaných kozmetických salónov.
V prípade, že vo Vašej blízkosti systém
Lasocare ešte stále nemajú, poskytne
Vám adresu najbližšieho certifikovaného

LASER GEL

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte sa s poradenskou linkou
Lasocare 0905 875 268
Musím si gél nanášať každý deň?
Áno. Správnu funkciu metódy podmienuje
pravidelné nanášanie gélu. Reakcia sa
naštartuje pri prvom ožiarení laserom. Každý
večer pridajte ďalšiu dávku gélu, abyste energiu z
predchádzajúcej dávky preniesli na novú pridanú
dávku.
Ako dlho vydrží gél po otvorení tuby? Musím ho
skladovať v chladničke?
Pri správnom používaní tubu spotrebujete za
jeden lasocarový cyklus, ktorý trvá približne 30
dní. Vďaka samostabilizujúcemu účinku
laktoferrinu vydrží neotvorená tuba viac ako tri
roky. Skladovanie
v chladničke nie je potrebné, postačí chladná a
tmavá miestnosť. Teploty nad 55°C a slnečné
lúče gél znehodnocujú.
Kedy je najlepšie gél nanášať?
Najvhodnejší čas je večer po odlíčení a očistení
pleti. Po nanesení gélu môžete použiť zvyčajný
nočný krém.
Neuškodí mi, ak budem Lasocare používať
celoročne?
Lasocare je základom bežnej starostlivosti o pleť
a jeho prednosti sa najväčšmi prejavia práve pri
skutočne pravidelnom používaní. Celoročné
užívanie metódy Lasocare udržuje pleť v
prirodzenej rovnováhe: vitálnu, čistú a
dýchajúcu.
Často počúvam pojmy MESAČNÁ KÚRA
LASOCARE
a CYKLUS LASOCARE. Aký je v tom rozdiel?
Pozor na názvoslovie - to, čo nazývate
"mesačnou kúrou" je nesprávne označenie
pravidelného mesačného cyklického ošetrenia
metódou Lasocare, hovorovo nazývaného
"lasokerový cyklus". Pojem "kúra" používame len
vtedy, ak chceme označiť z času na čas robené
veľmi intenzívne ošetrenie veľmi namáhanej
alebo poškodenej pleti.
Zlepší sa účinok, keď budem chodiť na aktiváciu
laserom každý deň?
Samozrejme, ak máte možnosť a čas chodiť na
laser častejšie, môžete experimentovať s
intenzívnou - kúrovou aktiváciou. Viacnásobný
osvit laserovým svetlom sa prejaví na rýchlejšom
a hlbšom účinku ošetrenia.
Môžem po skončenom mesačnom cykle
Lasocare ihneď začať s novým cyklom?
Áno. Po spotrebovaní tubičky a skončení
ošetrovacieho cyklu odporúčame čo najskôr v
ošetrovaní metódou Lasocare pokračovať. Vtedy
je efekt najvýraznejší. Počet opakovaní pritom
nie je obmedzený.
Miznú po aplikácii Lasocare vrásky ihneď?
Hneď na začiatku kúry po prvom nanesení gélu a
jeho aktivácii laserom sa vzhľad pleti zjavne
zlepší. Pleť sa viditeľne oživí a hydratuje, profil
vrások sa zníži. Tieto účinky sa v ďalšom
priebehu kúry ešte zvýraznia. Treba však
pravidelne dodržiavať každodennú aplikáciu
gélu.
Nevznikne návyk alebo závislosť na nejaké látky
obsiahnuté v géle?
Nie. Gél Lasocare nevyvoláva žiadnu závislosť,
iba takú, ak pod závislosťou chápeme túžbu po
dokonalom vzhľade pleti. Látky, ktoré gél
obsahuje, sa starostlivo
a dlhodobo preverovali a zdraviu škodlivý návyk
nevyvolávajú.
Prehĺbia sa moje vrásky, keď Lasocare
prestanem používať?
Túto otázku počujeme veľmi často. Nie, vrásky
sa, samozrejme, neprehĺbia, ich profil zostane aj

Môže vzniknúť alergia na gél, prípadne laserové
žiarenie?
Nie, Lasocare patrí medzi hypoalergénne,
alergiu tlmiace metódy. Niekedy krátko po
aplikácii pozorujeme dočasné zružovenie citlivej,
alebo vetrom ošľahanej pokožky. Je to pozitívny
príznak lepšieho prekrvenia a začatia
ozdravného procesu v povrcho-vých vrstvách
pokožky. V neistých prípadoch kontaktujte
Poradňu LASOCARE
Nemôže mi laser Lasocare ublížiť? Je to predsa
žiarenie!
Starostlivo rozlišujte medzi deštruktívnym
ionizujúcim žiarením (röntgen, UV lampa) a
blahodarným žiarením neionizujúcim (viditeľné
svetlo, červený, zelený, prípadne infračervený
laser). Laserový lúč s nízkym výkonom dodáva
koži informáciu, ako sa má regenerovať, ale do
bunečných funkcií nezasahuje. Preto je laser
najšetrnejším a paradoxne aj najprírod-nejším
prostriedkom, aký má dnes moderná kozmetika k
dispozícii.
S akými prípravkami sa Lasocare neznáša?
Vždy dávajte pozor na agresívne čistiace pleťové
vody. Inak sa gél Lasocare testoval prakticky so
všetkými známymi kvalitnými kozmetickými
prípravkami.
Po ošetrení tisícov klientiek sa neobjavili
nežiadúce reakcie. Ak Vás zaujímajú výsledky s
Vaším konkrétnym prípravkom, obráťte sa na
poradenskú linku LASOCARE.
Počula som o spevňovaní poprsia Lasocarom.
Čo je na tom pravdy?
Pri vývoji metódy výrobca tento cieľ síce
nesledoval,
ale je pravdou, že mnohé vynaliezavé
kozmetičky - experimentátorky ju rozšírili cez
dekolt na poprsie. Aj tu sa skutočne veľmi
výrazne prejavuje spevnenie kolagénových
vlákien v pokožke.
Pomáha Lasocare proti celulitíde?
O tomto sa výrobca takisto nezmieňuje, ale na
mnohých pracoviskách nasadzujú metódu
Lasocare proti celulitíde skutočne s úspechom.
Využívajú tak kombinovaný efekt spevnenia kože
a hlavne zlepšenie subkutánnej, podkožnej
látkovej výmeny. Väčšinou však používajú
veľkoplošnú sondu HEXALINE alebo priamo
scanner OKTALINE. Aj napriek našej počiatočnej
skepse sú výsledky prekvapujúco dobré.
Môžem použiť Lasocare po depilácii voskom?
Pri depilácii voskom sa koža značne namáha a je
vystavená mikrobiálnym vplyvom. Lasocare
ju rýchle regeneruje a čistí. Na odstraňovanie
chĺpkov však odporúčame používať šetrnejšiu a
hlavne trvalú teleangitronickú metódu Skinline.
Pomáha Lasocare pri rozšírených cievkach?
Laser síce výrazne zlepšuje pružnosť cievnych
stien, ale na skutočne efektívne odstraňovanie
týchto tzv. teleangiektázií je najvhodnejší
teleangitron Skinline alebo niektorý laser,
pracujúci na princípe "DEKA". Informácie o
najbližšom vhodnom pracovisku Vám poskytne
telefónna linka LASOCARE.
Som alergická skoro na všetky kozmetické
prípravky. Budem môcť používať Lasocare?
Databanka Lasocare zahŕňa skúsenosti s
desiatkami tisíc ošetrených klientiek z
najrôznejších krajín.
Zo štatistiky vyplýva, že Lasocare má na alergiu
upokojujúci účinok. Skúste preto metódu aspoň
počas jedného lasocarového cyklu. Ak nebudete
úplne spokojná, kontaktujte poradenskú linku
LASOCARE.

Používala som "laserovú masku", ale potom som
prešla na metódu Lasocare. Počula som, že sa
dajú kombinovať.
Nemuseli ste "prechádzať", lebo oba prípravky
sa navzájom nevylučujú ale naopak, všetky
masky získajú v súhre s metódou Lasocare úplnú
účinnosť. Gél Lasocare je ako stavebný základ dobre zakotvený
a spoľahlivý. Tzv. Laserové masky pracujú
väčšinou
na princípe krycieho filmu, pod ním sa rozkladom
uhličitanov produkuje kysličník uhličitý. Pleť sa
tak prečistí a hydratuje. Pod ochranným filmom
však pre dokonalú regeneráciu chýba ešte
kyslík, ktorý práve Lasocare produkuje v
správnom množstve a na správnom mieste.
Pokiaľ používate nejakú laserovú masku,
nanášajte ju na dobre aktivovaný gél Lasocare.
Čo sú to voľné radikály? Obsahuje ich gél
Lasocare?
Prípravky s voľnými radikálmi sú vysoko účinné
dermatologické prostriedky. Napríklad krémy
s obsahom dibenzylperoxidu rýchle odleptávajú
povrchové ohniská akné. Patria však výhradne
do rúk lekára. Lasocare pracuje na inom princípe.
Pri produkcii kyslíka v ňom totiž nevznikajú
nepárne atómy so schopnosťou poškodzovať
bunečnú stenu.
O dokonalú čistotu reakcie sa stará enzým
laktoferrin, známy ako účinná antioxidačná
ochrana organizmu proti starnutiu. V mlieku
cicavcov ho použila príroda
a jeho použitie v géle Lasocare sa dobre
osvedčuje.
Prečo je výsledný efekt metódy Lasocare najviac
vidieť na fajčiaroch?
Pleť fajčiarov zaťažujú cez krvný obeh škodliviny
vznikajúce spaľovaním papiera a tabaku z
cigariet. Jej prekrvenie je veľmi obmedzené, trpí
výrazným kyslíkovým dlhom, stráca pevnosť a
pružnosť. Lasocare škodliviny rýchle odplavuje a
vyrovnáva kyslíkový dlh. Preto je na
mikrosnímkach rozdiel pleti fajčiarok pred
a po ošetrení oveľa zreteľnejší, než je tomu pri
pleti nefajčiarok.
Pred dvadsiatimi rokmi som trpela na akné. Dnes
používam Lasocare na vrásky. Prečo sa mi na
brade objavili vyrážky?
Hlboko v koži vám zostali "spiace" drobné
zápalové zárodky. Laserový lúč ich objaví a gél
Lasocare má liečivé účinky. Proces sprevádzajú
prechodné prejavy trudovitej pleti, ktoré sa po
krátkom čase, zvyčajne
po niekoľkých dňoch, vytratia. Pokožka je potom
zdravá a očistená od zápalových ložísk.
Už dlho si nechávam spolu s tvárou ošetrovať aj
krk
a dekolt. Nedávno som počula, že laser
poškodzuje štítnu žľazu.
V niektorých starších učebniciach laserovej
terapie možno nájsť varovanie pred používaním
lasera na zdurenú štítnu žľazu. Podozrenie na
negatívny vplyv laserového svetla sa však
nepotvrdilo. Ak však máte akékoľvek
pochybnosti, buďte radšej konzervatívna
a pri laserovom ošetrení osvit obmedzte len na
okolité plochy.
Som v šiestom mesiaci gravidity, pleť mám
posiatu malými vriedkami. Dermatológ ma poslal
ku kozme-tičke na Lasocare. To je predsa v
tehotenstve zakázané!
Áno v návode na používanie prístroja je skutočne
napísané "neožarujte podbruško tehotnej
ženy…" Ak sa však osvit laserom obmedzí len na
tvár, nemajte žiadny strach. Ak však máte
akékoľvek pochybnosti a pocit neistoty, buďte
opäť konzervatívna a s ošetrovaním začnite až

