
Depilacja to jeden z najczęstszych zabiegów kosmetycznych, wykonywanych zarówno 
w profesjonalnych salonach, jak i w domach. Pomimo swojej powszechności zabieg 
ten przysparza większości z nas wiele problemów. Jedni zmagają się z wrastającymi 
włoskami, inni z podrażnieniami, jeszcze inni nie znoszą czasochłonnych lub bolesnych 
zabiegów. Może zastanawiasz się, czy istnieją sposoby depilacji, które spełniłyby Twoje 
oczekiwania? Czy wiesz, jak przygotować się do depilacji i jak wykonać ją w sposób bez-
pieczny i przyjazny dla skóry? 

DEPILACJA – MASZYNKA, 
WOSK, KREM, A MOŻE LASER?
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MASZYNKI DO GOLENIA
Używanie maszynki do golenia to naj-
powszechniejszy i najprostszy sposób 
usuwania owłosienia. Jednorazowo nie 
wymaga dużego nakładu czasu i stanowi 
ekonomiczną oraz bezbolesną metodę, 
ale efekt niestety utrzymuje się krótko. 
Dla wielu z nas największą zmorą związa-
ną z używaniem maszynki do golenia są 
podrażnienia i wrastające włoski, poprzez 
odpowiednie przygotowanie można jed-
nak zminimalizować te niedogodności.
Golenie najlepiej wykonywać po ciepłej 
kąpieli, kiedy skóra jest nawilżona, a wło-
ski miękkie. Niedopuszczalne jest golenie 
na sucho. Depilowane miejsce należy 
zmoczyć i użyć pianki lub żelu do gole-

nia. W przypadku ich braku, sprawdzo-
nym patentem jest używanie odżywki 
do włosów – nadaje ona odpowiedni 
poślizg,  nie zapychając przy tym ostrzy. 
Użycie jednego z tych kosmetyków, 
oprócz zmniejszenia ryzyka podrażnień, 
sprawia, że w trakcie zabiegu wyraźnie 
widoczne są miejsca, po których ma-
szynka już była prowadzona. Dzięki temu 
uniknie się wielokrotnego kontaktu skó-
ry z ostrzem, co mogłoby potęgować 
podrażnienia. Maszynki lub wymienne 
ostrza należy wymieniać z częstotliwo-
ścią zalecaną przez producenta. Stępione 
ostrze bardziej drażni skórę i zmniejsza 
skuteczność depilacji. W przypadku ma-
szynek wielorazowych po każdym uży-
ciu ostrze należy umyć, zdezynfekować 
i osuszyć. W przypadku golenia miejsc 
intymnych lub okolic, w których skóra 
jest szczególnie wrażliwa, najbezpiecz-
niej jest prowadzić maszynkę w kierunku 
wzrostu włosów. Po zakończonej depi-
lacji obowiązkowo należy posmarować 
skórę nawilżającym balsamem. U osób 
ze skłonnością do podrażnień dobrze 
sprawdzi się żel z dodatkiem aloesu. Pod 
świeżo ogolonymi pachami, przez dobę 
nie należy stosować antyperspirantów. 
Bezpośrednio po depilacji nie zaleca się 

także ekspozycji na intensywne światło 
słoneczne, kąpieli w wodzie słonej lub 
chlorowanej. Aby uniknąć problemu 
wrastających włosków, warto regularnie 
wykonywać peeling całego ciała.

Alternatywą dla plastikowych maszy-
nek z wieloma ostrzami, są zyskujące 
na popularności, klasyczne maszynki na 
żyletki. Jest to wersja ekologiczna i bar-
dziej ekonomiczna od jednorazowych 
maszynek, jednak wymaga osiągnięcia 
pewnej wprawy w użytkowaniu.

KREMY DO DEPILACJI
Krem do depilacji to drugi, równie popu-
larny co maszynka, środek do usuwania 
owłosienia, przeznaczony szczególnie 
dla osób, u których fizyczny kontakt 
z ostrzem wywołuje mocne podrażnie-
nia. Składniki aktywne obecne w kre-
mach powodują rozpuszczenie keraty-
ny wchodzącej w strukturę włosa. Efekt 
gładkiej skóry utrzymuje się podobnie 
krótko jak w przypadku golenia, gdyż 
cebulka włosa pozostaje nienaruszona. 
Preparat nakłada się na partie ciała za 
pomocą szpatułki i pozostawia na kilka 
minut. Po tym czasie krem wraz z usunię-
tym owłosieniem należy usu-
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nąć z powierzchni skóry, również przy 
użyciu szpatułki. Zastosowanie kremu 
do depilacji sprawia, że skóra po zabiegu 
jest nawilżona i niepodrażniona, rzadziej 
też dochodzi do problemu wrastających 
włosków. Często krem do depilacji jest 
jednak przyczyną reakcji alergicznych. 
Dlatego też dzień przed pierwszym za-
stosowaniem preparatu należy wykonać 
test alergiczny na niewielkim fragmencie 
skóry. Metoda ta niestety nie jest tak do-
kładna jak golenie maszynką. Najlepszy 
efekt osiągną osoby o włosach cienkich 
i jasnych. Warto wspomnieć o intensyw-
nym zapachu preparatu, który nie dla 
każdego jest przyjemny. Związki zawarte 
w kremie są bezpieczne dla skóry, mimo 
to nie należy przekraczać zalecanego 
przez producenta czasu ekspozycji skóry 
na krem. Metoda ta jest odradzana oso-
bom z cukrzycą, łuszczycą, problemami 
z krążeniem i egzemą. 

DEPILACJA WOSKIEM
Depilacja za pomocą wosku to naj-
starsza metoda usuwania owłosienia. 
Zabieg ten można wykonywać w sa-

lonie kosmetycznym lub samodzielnie 
w domu. Przeprowadza się ją poprzez 
nałożenie płynnego wosku na skórę 
i zerwaniu zastygłej warstwy wraz wło-
sami i ich cebulkami. Efekt utrzymuje 
się od 2 do 5 tygodni. Jeśli zabieg jest 
wykonywany regularnie, kolejne włosy 
odrastają cieńsze, jaśniejsze i słabsze. 
Dostępne są różne warianty metody. 
Najpopularniejsza to nakładanie pod-
grzanego wosku szpatułką. Do tak po-
smarowanej skóry przykleja się kawałek 
materiału, a po zastygnięciu – zrywa. 
Istnieją też woski o konsystencji, która 
nie wymaga przyklejania materiału – 
tzw. woski twarde. Trudniej jest je roz-
prowadzić, ale charakteryzują się mniej-
szym ryzykiem uszkodzenia naskórka 
i wywołania oparzeń. Inny sposób to 
gotowe plastry pokryte woskiem, które 
przed przyklejeniem na skórę wystarczy 
rozgrzać pocierając plaster dłońmi. Ten 
sposób całkowicie eliminuje ryzyko po-
parzenia zbyt ciepłym woskiem, ale jest 
mniej dokładny. Niezależnie od warian-
tu depilacja woskiem wymaga pewnej 
wprawy i przygotowania, jeśli chcemy 

ją wykonywać samodzielnie. Plaster, 
materiał lub zastygły wosk należy ode-
rwać szybkim, zdecydowanym, ale nie 
gwałtownym ruchem, w kierunku od-
wrotnym do wzrostu włosów. Wosk 
usuwany jest ze skóry razem z mar-
twym naskórkiem, co daje korzystny 
dla skóry efekt peelingu, jednak może 
wywołać nieestetyczne zaczerwienie-
nie skóry. Aby zabieg był skuteczny, 
włoski muszą mieć długość minimum 
5 milimetrów. Problematyczną kwestią 
po domowym zabiegu woskowania 
jest zmywanie pozostałości wosku ze 
skóry. Sprawdzonym rozwiązaniem są 
chusteczki nasączone oliwką lub innym 
olejem. Wosk, podobnie jak kremy do 
depilacji, może wywołać reakcje aler-
giczne, więc również wymaga wyko-
nania próby alergicznej. Bezpośrednio 
po zabiegu należy unikać ekspozycji 
na słońce, wizyt w solarium, kąpieli 
w wodzie słonej lub chlorowanej, sa-
moopalaczy i olejków do opalania. 

Coraz większą popularnością cieszy 
się depilacja  z użyciem pasty cukro-
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wej. Aplikuje się ją w podobny sposób 
do wosku. Pasta pokrywa włoski, ale 
nie przykleja się do skóry, co czyni tę 
metodę mniej bolesną. Nie podrażnia 
skóry jak wosk i nie wywołuje alergii. 
Ponadto można jej używać, gdy włoski 
osiągną długość już 2-3 milimetrów. 
Wadą pasty cukrowej jest możliwość 
odbarwienia skóry przez kwas cytry-
nowy wchodzący w jej skład. Zabieg 
tym środkiem można wykonać samo-
dzielnie w domu, korzystając z zaku-
pionego preparatu lub wykonać pastę 
samemu, dysponując jedynie cukrem, 
cytryną i wodą. 

DEPILATOR ELEKTRYCZNY
Depilator elektryczny to najstarszy typ 
depilatora. Składa się z dużej liczby 
małych pęset osadzonych na obroto-
wej rolce poruszającej się w szybkim 
tempie. Włoski wyrywane są razem 
z cebulkami, a efekt utrzymuje się od 
2 do 5 tygodni. W odróżnieniu od wo-
sku depilator elektryczny nie zdziera 
naskórka. Barierą dla wielu osób jest 
bolesność zabiegu, ale dostępne są 
urządzenia z nakładkami chłodzącymi 
lub masującymi, co delikatnie łagodzi 
ból. Wadą tej metody jest jej niesku-
teczność w przypadku zbyt krótkich 
lub zbyt długich włosów, gdyż włoski 

powinny być długości 2-5 milimetrów. 
Stosowania depilatora elektrycznego 
nie zaleca się osobom ze skłonnością 
do żylaków. 

LASER I DEPILATOR IPL
Depilacja za pomocą lasera bądź urzą-
dzenia IPL to najmłodsze metody trwa-
łej depilacji. Oba urządzenia – depilator 
laserowy i depilator IPL – mają podobną 
budowę, w podobny sposób są użyt-
kowane i dają ten sam efekt, ale różnią 
się zasadą działania. Depilator laserowy 
emituje punktowo pojedynczą wiązkę 
światła o konkretnej długości 
fali. Światło jest pochłaniane 

Depilację laserową można przeprowadzić jedynie w profesjonalnych 
salonach kosmetologicznych, a wybierając depilację IPL możemy wybrać 

serię wizyt w salonie lub zakupić urządzenie i wykonywać depilację 
samodzielnie. Koszt depilatora IPL jest wysoki, jednak jednorazowy, 

a urządzenie nadaje się do użytku przez wiele lat.
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przez mieszki włosowe i następuje ich 
trwała degradacja. Natomiast depilator 
IPL (z ang. Intense Pulsed Light) emituje 
światło o różnych długościach fal, na 
większym obszarze skóry. Zarówno laser, 
jak i IPL dają taki sam efekt – melani-
na zawarta w mieszkach włosowych 
pochłania światło, przekształca je na 
energię cieplną i pod jej wpływem dez-
aktywuje mieszek włosowy. Metoda la-
serowa jest bardziej skuteczna – włoski 
po serii zabiegów nie odrastają – jednak 
laser oddziałuje tylko na ciemne włosy, 
zawierające melaninę. Co więcej, dla 
niektórych osób zabieg ten jest bole-
sny. IPL natomiast z większym praw-
dopodobieństwem zadziała na nieco 
jaśniejsze włosy, choć te całkiem jasne 
pozostaną poza jego zasięgiem. Zabiegi 
IPL trzeba powtarzać regularnie, średnio 
raz w miesiącu, gdyż w ich wyniku mie-
szek włosowy nie obumiera całkowicie, 
a jedynie unieczynnia się, jakkolwiek 
odrastających włosków jest dużo mniej, 

są słabsze i wolniej rosną. Depilację la-
serową można przeprowadzić jedynie 
w profesjonalnych salonach kosmeto-
logicznych, a wybierając depilację IPL 
możemy wybrać serię wizyt w salonie 
lub zakupić urządzenie i wykonywać 
depilację samodzielnie. Koszt depilatora 
IPL jest wysoki, jednak jednorazowy, 
a urządzenie nadaje się do użytku przez 
wiele lat. Zarówno laser  jak i depilator 
IPL są uważane za metody bezpiecz-
ne, ale mają wiele ograniczeń. Nie wol-
no przeprowadzać depilacji świetlnej 
w okolicy znamion, pieprzyków oraz ran. 
Z metod tych muszą zrezygnować oso-
by stosujące leki i zioła światłouczulają-
ce, osoby z nowotworami, chorobami 
skóry, kobiety w ciąży i karmiące piersią. 
Obie metody największą skuteczność 
wykazują u osób, u których występuje 
duży kontrast pomiędzy kolorem skó-
ry i włosów (jasna karnacja i ciemne 
owłosienie). 

Nie istnieje idealny i uniwersalny dla 
wszystkich sposób usuwania niechcia-
nego owłosienia. Każda metoda ma 
swoje wady, zalety i ograniczenia. Nie 
ma sposobu całkowicie bezpiecznego, 
wszystkie w pewnym stopniu ingerują 
w skórę. Pamiętajmy, że depilacja nie 
jest zabiegiem obowiązkowym i choć 
czasem pomaga utrzymać higienę, nie 
jest jej warunkiem. Nie decydujmy się 
na regularne wykonywanie depilacji 
tylko z powodu poczucia narzucone-
go przez społeczeństwo trendu. Jeśli 
jednak postanawiamy usuwać swoje 
owłosienie, wybierzmy najdogod-
niejszą dla siebie metodę, dokładnie 
się z nią zapoznajmy i odpowiednio 
przygotujmy. Zabieg depilacji może 
być wtedy przyjemny i bezpieczny dla 
organizmu.

PATRYCJA WIECZOREK 
Pracownik Apteki
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