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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywania usług 
związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia.  

Poradnik zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 

Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 
instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej.. 
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Schemat układu jednostki modułowej 

514[03].Z3 
Kosmetyka upiększająca 

514[03].Z3.01 
Wykonywanie usług związanych z 
usuwaniem zbędnego owłosienia 

514[03].Z3.02 
Wykonywanie makijażu 

514[03].Z3.03 
Wykonywanie zabiegów 

zdobniczych na ciele 

514[03].Z3.04 
Wykonywanie zabiegów 
zdobniczych paznokci 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 5 

2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej, 
− określać potrzeby klienta, 
− przeprowadzać wywiad z pacjentką, 
− rozpoznawać choroby skóry, 
− rozróżniać aparaty, narzędzia, oraz materiały zabiegowe właściwe dla wyposażenia 

stanowiska pracy kosmetyczki, 
− stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− opisać budowę włosa, 
− określić postacie nadmiernego owłosienia, 
− określić różnicę pomiędzy depilacją a epilacją, 
− sklasyfikować zabiegi usuwania zbędnego owłosienia, 
− określić przeciwwskazania do zabiegów usuwania zbędnego owłosienia, 
− określić przyczyny i skutki wrastających włosów, 
− przygotować skórę do zabiegów usuwania zbędnego owłosienia, 
− wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia za pomocą wosku, 
− wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia za pomocą elektrolizy, 
− wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia metodą blend,  
− wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia za pomocą ultradźwięków,  
− wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia za pomocą mikrolizy, 
− wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia laserem, 
− wykonać zabieg zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Budowa i fizjologia włosa 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Włosy należą do tworów dodatkowych skóry tzw. przydatków. Pokrywają prawie całą 

powierzchnię skóry z wyjątkiem wewnętrznej strony dłoni, podeszew oraz miejsc przejścia 
skóry w błony śluzowe. U człowieka rozróżnia się trzy rodzaje włosów: 
− meszek – delikatne włoski porastające skórę tułowia i kończyn, 
− włosy szczeciniaste – rzęsy, brwi i krótkie włosy wyrastające w okolicach nosa i uszu, 
− włosy długie – porastają głowę, brodę, pachy oraz okolicę łonową. 

Włos, niezależnie od rodzaju, jest zbudowany z dwóch części: wewnętrznej zwanej 
korzeniem oraz zewnętrznej – łodygi. 

Korzeń włosa jest osadzony w mieszku włosowym. Przednią część korzenia stanowi 
opuszka tzw. cebulka włosa, w której znajdują się keratynocyty oraz melanocyty (komórki 
macierzyste włosa). Opuszka jest osadzona na brodawce będącej tworem łącznotkankowym 
skóry. W brodawce znajdują się włókna nerwowe oraz naczynia krwionośne doprowadzające 
składniki odżywcze i tlen do cebulki. Dokładną budowę korzenia włosa przedstawia poniższy 
schemat. 

 
 

Rys. 1. Schemat korzenia włosa 
 

Łodyga włosa jest tworem zrogowaciałym. Składa się z łusek (część zewnętrzna włosa) 
oraz kory i rdzenia (część wewnętrzna włosa). 
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Cykl wzrostu włosa 
Proces wzrostu włosa dzieli się na trzy fazy: anagen (wzrost włosa), katagen (inwolucja 

mieszka) i telogen (okres spoczynku). 
 

 
 

Rys. 2. Schemat cyklu wzrostu włosa. 
 

Anagen może trwać od 4 do 8 lat. W tej fazie wzrostu mieszek włosowy jest całkowicie 
wykształcony. Warstwa komórek macierzystych znajdująca się na powierzchni brodawki 
zaczyna się dzielić. Po utworzeniu komórek macierzy i zewnętrznej błony korzenia 
powstające komórki zaczynają przekształcać się w komórki włosa. W korzeniu przybywa 
coraz więcej komórek, włos jest wypychany ku górze – rośnie. 

Katagen trwa około 2 – 3 tygodni. W górnej części korzenia pojawia się 
charakterystyczne wybrzuszenie. Komórki włosa leżące poniżej tego wybrzuszenia 
obumierają a mieszek skraca się 2 – 3 krotnie. Stopniowo zanika cebulka włosa a brodawka 
przesuwa się ku górze do wybrzuszenia. Włos traci przyczepność w skórze i może łatwo 
wypaść. 

Telogen trwa około 3 miesięcy. W tym okresie mieszek nie wytwarza włosa 
i odpoczywa. Włos jest całkowicie zrogowaciały i wypada. W fazie telogenu człowiek traci 
dziennie ok. 50 – 100 włosów. 

Trójfazowość cyklu włosowego jest stała dla wszystkich mieszków włosowych 
i powtarza się wielokrotnie w ciągu życia. W zależności jednak od okolicy ciała czas trwania 
poszczególnych faz jest różny. W obrębie owłosionej skóry głowy ok. 85% włosów znajduje 
się w fazie anagenu, natomiast na skórze ud i podudzi (meszek włosowy) jedynie 20-40% 
włosów to włosy anagenowe. W poniższej tabeli przedstawiono czas trwania telogenu i ilość 
włosów anagenowych w różnych okolicach ciała.  
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Tabela 1. Czas trwania telogenu i ilość włosów anagenowych w różnych okolicach ciała [www. egocentrum.pl]. 
 

Okolica ciała Czas trwania telogenu % aktywnych mieszków 
włosowych 

Głowa  6 tygodni 80 – 90  
Broda  10 tygodni 70 
Górna warga( wąsy) 6 tygodni 65 
Pachy i okolica łonowa 3 tygodni 30 - 50 
Ramiona  4 tygodni 20 
Uda i podudzia 6 tygodni 20 
 

 
Rys. 3. Schemat nadmiernego owłosienia 

Nadmierne owłosienie 

Ogólne  Miejscowe  

Wrodzone Nabyte  Nabyte  
 

Wrodzone 
 

• W części 
krzyżowo – 
lędźwiowej 

• W części między 
łopatkowej 

• U kobiet 
Twarz, okolice 
brodawek 
sutkowych, barki, 
linie brzucha, plecy, 
kończyny górne  
i dolne 
• U mężczyzn 
Klatka piersiowa, 
plecy, kończyny 
górne  
i dolne 

Występuje na całym ciele 
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Rys. 4. Schemat nadmiernego owłosienia 
* jeżeli tym chorobom towarzyszy wzrost tkanki mięśniowej i tłuszczowej to występuje tzw. hirsutyzm. 

Defektem często spotykanym u kobiet jest nadmierne owłosienie. Zaburzenia tego typu 
występują, gdy w miejscach, na których normalnie rośnie meszek, pojawiają się mocne  
i sztywne włosy o zmienionej pigmentacji. Wyróżnia się jeszcze nadmierne owłosienie 
ogólne i miejscowe.  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są rodzaje włosów ludzkich? 
2. Jak jest zbudowany włos? 
3. Jakie są fazy wzrostu włosa? 
4. Jak długo trwa okres spoczynku włosów porastających różne partie ciała? 
 

Przyczyny nadmiernego owłosienia miejscowego u kobiet 

Zewnętrzne  Wydzielania wewnętrznego  

Mechaniczne  Fizykalne   Choroby ustrojowe 
 

Zaburzenia pracy 
 

Np. jajników, 
przysadki 
mózgowej, 
tarczycy, kory 
nadnerczy, trzustki 

Np. cukrzyca, 
guzy kory 
nadnerczy, 
akromegalia*, 
choroba 
Cushinga*, 
choroby 
psychiczne 

Np. nadmierne opalanie się, golenie, 
drażnienie mechaniczne  
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij schemat 
 

 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematem budowy korzenia włosa (materiał nauczania pkt. 4.1.1.), 
2) uzupełnić schemat na karcie ćwiczenia, 
3) porównać opisany przez siebie schemat ze schematami opracowanymi przez koleżanki/ 

kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
− karta ćwiczenia ze schematem do uzupełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2  
Uzupełnij poniższe schematy. 

 
Schemat I 
 

 
 
 
 
 

Nadmierne owłosienie 

………………… ……………………. 

……………. Nabyte  …………….. 
 

Wrodzone 
 

• ………………
………………
……………… 

• ………………
………………
……………… 

• U kobiet 
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 
• U mężczyzn 
………………
………………
………………
………………
………………
………............ 

……………………………………. 
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Schemat II 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z rodzajami nadmiernego owłosienia i przyczynami ich występowania 
(materiał nauczania pkt. 4.2.1.), 

2) uzupełnić schematy, 
3) porównać swoje schematy ze schematami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia ze schematami do uzupełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

 Tak    Nie 
1) określić rodzaje włosów ludzkich? 
2) scharakteryzować budowę korzenia i łodygi włosa? 
3) określić fazy wzrostu włosa? 
4) rozróżnić włos w każdej z faz? 
5) określić czas trwania fazy spoczynku włosów w różnych  

okolicach ciała? 
6) scharakteryzować nadmierne owłosienie ogólne i miejscowe? 
7) określić przyczyny występowania nadmiernego  

owłosienia miejscowego u kobiet?  

Przyczyny nadmiernego owłosienia miejscowego u kobiet 

…………………………….. ………………………………..  

Mechaniczne  Fizykalne   ………………
………………
… 

………………
………………. 
 

Np. 
…………………
…………………
…………………
………………… 

Np. 
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………. 

…………………………………………
………………………………………… 
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4.2. Depilacja mechaniczna i chemiczna 
 
4.2.1.  Materiał nauczania 
 

Depilacja to mechaniczne usuwanie zbędnego owłosienia na twarzy lub ciele za pomocą 
różnych preparatów lub przyrządów (usuwa się łodygę włosa a korzeń pozostaje w mieszku 
włosowym).  

Niektóre zabiegi usunięcia nadmiernego owłosienia można wykonać samodzielnie 
w domu. Do zabiegów tych zalicza się: 
− rozjaśnianie włosów, 
− golenie, 
− depilację mechaniczną, 
− depilację chemiczną. 

W gabinecie kosmetycznym wykonuje się: 
− depilacje łuku brwiowego, 
− depilacje ciepłym woskiem, 
− depilacje zimnym woskiem. 
 
Rozjaśnianie włosów 

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać próbę uczuleniową. Na małej 
powierzchni ciała rozprowadza się preparat rozjaśniający, po 10 – 15 minutach zmywa. Jeżeli 
po upływie 24 godzin od wykonania próby nie nastąpi podrażnienie skóry, zabieg można 
wykonać.  

Rozjaśnianie włosów wykonuje się 2 razy dziennie przez 5 kolejnych dni. Początkowo na 
skórę i włosy nakłada się roztwór 6 % wody utlenionej z dodatkiem amoniaku (na 1 łyżeczkę 
wody 5 kropli amoniaku). Kolejne zabiegi wykonuje się wodą utlenioną o coraz wyższym 
stężeniu (max 10%). Po każdym zabiegu konieczne jest zakwaszenie skóry, aby przywrócić 
jej naturalny, lekko kwaśny odczyn.  

Włosy można również rozjaśnić specjalnymi preparatami. Zestaw zawiera krem i proszek 
rozjaśniający oraz emulsję o działaniu łagodzącym. Krem i proszek należy połączyć  
i dokładnie wymieszać. Tak przygotowany preparat nakłada się na skórę z góry na dół  
i odwrotnie, aby dokładanie pokryć włosy. Po 10 minutach środek zmywa się a następnie 
wklepuje w skórę krem łagodzący. 
 
Golenie  

Do golenia stosuje się mydła o konsystencji pasy lub preparaty w piance. Preparat 
zmiękcza skórę, nie powoduje podrażnień i ułatwia golenie. Włosy goli się w kierunku 
przeciwnym do ich wzrostu. Po zabiegu należy posmarować skórę kremem nawilżającym. 
Zabieg powoduje wzmocnienie i przyciemnienie włosów, bujniej odrastają, są twardsze 
i bardziej widoczne. 
 
Depilacja mechaniczna 

Zabieg wykonuje się pęsetą lub depilatorami mechanicznymi. Główną wadą tej metody 
jest duży dyskomfort podczas zabiegu oraz wrastanie włosów w skórę na skutek uszkodzeń 
ujść mieszków włosowych. W miejscu wrastania włosa powstaje ognisko zapalne. Aby tego 
uniknąć poleca się masowanie skóry przy każdym myciu szorstką gąbką lub rękawicą. 
W przypadku wrośnięcia włosów należy je usunąć i zaaplikować środek zapobiegający 
rozwojowi infekcji. 

Przed depilacją poleca się wzięcie ciepłej kąpieli w celu zmiękczenia włosów, następnie 
należy zdezynfekować depilator. Włosy usuwa się w kierunku przeciwnym do ich wzrostu. 
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Po zabiegu należy przetrzeć skórę roztworem sody( łagodzi podrażnienia i zapobiega przed 
rozwojem infekcji), po czym wmasować balsam o działaniu łagodzącym.  
Przeciwwskazania do wykonywania depilacji mechanicznej: 
− egzemy, rany, stany zapalne skóry, żylaki, 
− zmiany pigmentacyjne, pieprzyki, 
− zmniejszona odporność skóry, okres ciąży, cukrzyca, choroba Raynauda, 
− hemofilia, awitaminoza. 
 
Depilacja chemiczna 

Do depilacji chemicznej stosuje się dwa rodzaje preparatów. Pierwszą grupę stanowią 
środki niszczące włosy wyrastające ponad powierzchnię skóry, drugą – preparaty do epilacji 
usuwające włosy wraz z korzeniem. 

Kremy depilujące należące do pierwszej grupy działają na zasadzie rozpuszczania 
włosów pod wpływem czynników redukujących lub hydrolitycznych. Zawierają siarczki 
nieorganiczne lub merkaptany (związki organiczne zawierające siarkę). Przypominają 
preparaty do trwałej ondulacji, ale wykazują silniejsze działanie. Grubą warstwę kremu 
(pokrywającą włosy) rozprowadza się na skórze i pozostawia przez 10 – 15 minut następnie 
usuwa za pomocą szpatułki razem z włosami. Po zabiegu należy nanieść na skórę środek  
o działaniu łagodzącym podrażnienia, zakwaszającym odczyn skóry oraz nawilżającym. 
Przeciwwskazaniem do zastosowania depilatorów chemicznych jest uczulenie na składniki 
preparatu. 
 
Regulacja łuku brwiowego 

Zabieg wykonuje się metodą mechaniczną. Kciukiem i palcem środkowym lewej ręki 
naciąga się skórę łuku brwiowego, pęsetę do regulacji trzyma się w prawej dłoni, pod kątem 
ostrym do powierzchni skóry. Regulację wykonuje się od zewnętrznego do wewnętrznego 
kąta oka, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. W pierwszej kolejności usuwa się włoski 
bliżej gałki ocznej, stopniowo przechodząc do łuku brwiowego, nadając mu odpowiedni 
kształt. Prawidłową długość i wysokość łuku brwiowego przedstawia poniższy schemat. 
 

 
 

Rys. 5. Prawidłową długość i wysokość łuku brwiowego  
 
 

Regulację brwi można przeprowadzić stosując wosk stały. Łuki brwiowe należy 
wyczesać szczoteczką, w celu oddzielenia włosów zbędnych dla kształtu, który chce się 
uzyskać. Na powieki kładzie się kompresy, następnie małym pędzelkiem lub patyczkiem 
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nakłada się wosk zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów (od zewnętrznego do wewnętrznego 
kąta oka). Równocześnie lewą ręką naciąga się skórę a prawą delikatnie przyciska wosk i po 
chwili zrywa pasek. Na miejsce, z którego zdjęto wosk należy przyłożyć palce w celu 
złagodzenia bólu. Powstałe zaczerwienienie i podrażnienie skóry łagodzi się chłodnym 
okładem (kostką lodu owiniętą w gazę). Tą metodą można idealnie usunąć wszystkie włoski, 
ale nie uzyskuje się żądanego kształtu brwi, dlatego konieczna jest jego korekta pęsetą. 
 
Usuwanie zbędnego owłosienia metodą ciepłego wosku 

Zabieg wykonuje się woskami azulenowymi, pszczelimi oraz rozpuszczalnymi w wodzie  
na bazie wody i oleju. Wskazaną metodą można usunąć włosy z każdej części ciała. Zabieg 
wykonuje się co 6 tygodni. Odrastające włosy są słabsze i jest ich mniej. Zabieg wykonuje się 
za pomocą wkładów wykonanych z tworzywa sztucznego, w którym umieszcza się preparat. 
W zależności od przeznaczenia dostępne są wkłady o różnej objętości i szerokości. Wkłady 
wąskie służą do depilacji niewielkich partii ciała( np. wąsików), wkłady średnie i duże  
do depilacji większych powierzchni( np. kończyn). Do usuwania włosów za pomocą wosku 
używa się pasów wykonanych z flizeliny lub bawełny. 

Technika wykonania zabiegu 
1) ułożenie pacjentki w odpowiedniej pozycji, 
2) wykluczenie przeciwwskazań do wykonania zabiegu, 
3) podgrzanie preparatu w woskownicy do odpowiedniej temperatury i sprawdzenie 

temperatury na wewnętrznej stronie nadgarstka, 
4) odtłuszczenie skóry i posypanie jej talkiem, 
5) nałożenie wosku zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa woskownicą lub szpatułką 

(zamoczoną do połowy i otartą z wosku pod spodem) szpatułka powinna być ustawiona 
pod kątem 60 – 90 º w stosunku do powierzchni skóry, 

6) nałożenie paska na wosk, potarcie go energicznie i zerwanie zdecydowanym ruchem 
w kierunku przeciwnym do wzrostu włosa, 

7) posmarowanie skóry śmietanką i wykonanie delikatnego masażu relaksującego  
po zabiegu.  

 
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu: 

− cukrzyca, 
− zapalenie żył, żylaki, 
− stany zapalne i ropne skóry, 
− choroby skóry np. łuszczyca, 
− zmiany skórne np. obrzęki, blizny, 
− zaawansowana ciąża,  
− epilepsja, 
− ubytki naskórka i rany na skórze, 
− słaba krzepliwość krwi, 
− stany gorączkowe, 
− zbyt krótkie włosy, 
− stwierdzone uczulenie na wosk. 
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Woskowanie twarzy 
Istotnym elementem wykonania zabiegu jest ustalenie kierunku porastania włosów nad 

górną wargą. Ponieważ skóra na twarzy jest delikatna i szczególnie wrażliwa, przed 
zerwaniem paska należy bardzo dokładnie przytrzymać skórę. Zabieg powinien być 
wykonany sprawnie, precyzyjnie i szybkimi ruchami. Należy pamiętać, że podczas 
woskowania twarzy preparatu nie nakłada się dwukrotnie w tym samym miejscu. 
W przeciwnym razie może dojść do podrażnienia lub oparzenia skóry.  

Woskowanie twarzy wykonuje się również za pomocą tzw. plastrów woskowych. Przed 
przystąpieniem do zabiegu plastry rozgrzewa się w dłoniach w celu uplastycznienia  
i zwiększenia przyczepności preparatu, następnie lekko dociskając umieszcza się plaster na 
partii twarzy poddawanej depilacji i po naciągnięciu skóry zrywa wraz z włosami. Resztki 
wosku należy zmyć wodą, po czym nałożyć cienką warstwę tłustego kremu lub oliwkę w celu 
zregenerowania i odświeżenia miejsc wydepilowanych. Zabieg może być wykonany 
samodzielnie przez pacjentkę w domu.  
 

Woskowanie pach i linii bikini 
Po ustaleniu kierunku porastania włosów należy ustalić czy skóra we wskazanych 

miejscach nie jest spocona. Gdy włosy są zbyt długie należy je przyciąć. Przed zerwaniem 
pasa trzeba silnie i dokładnie naciągnąć skórę (łatwiej wykonać zabieg i pacjentka odczuwa 
mniejszy ból). Pozostałości wosku usuwa się specjalnym preparatem i nakłada się na skórę 
preparat o działaniu łagodzącym. Poleca się zastosowanie zimnego okładu łagodzącego ból. 
 
Usuwanie zbędnego owłosienia metodą zimnego wosku 

Zimny wosk rozgrzewa się pod wpływem temperatury ciała i jest rozpuszczalny 
w wodzie. Może być stosowany do depilacji kończyn, pach i linii bikini oraz twarzy.  
Technika wykonania zabiegu: 
1) włożenie tubki z woskiem do ciepłej wody na ok. 5 minut, aby uzyskał płynną 

konsystencję, 
2) rozsmarowanie wosku szpatułką na skórze, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, 
3) nałożenie specjalnego plastra na rozsmarowany wosk, dociśnięcie go i ściągnięcie  

w kierunku przeciwnym do ułożenia włosów, 
4) zmycie powierzchni skóry po zabiegu letnią wodą, 
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu są takie same jak przy depilacji ciepłym woskiem. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest depilacja? 
2. Jakie zabiegi zaliczane do depilacji wykonuje się w gabinecie kosmetycznym a jakie 

można wykonać w domu? 
3. Na czym polega rozjaśnianie włosów? 
4. Jak wykonać golenie? 
5. Jak wykonać depilację mechaniczną i chemiczną? 
6. Na czym polega regulacja łuku brwiowego za pomocą pęsety i wosku stałego? 
7. Jak określić właściwą długość i wysokość łuku brwiowego? 
8. Jak przeprowadzić depilację ciała ciepłym woskiem? 
9. Jak przeprowadzić depilację zimnym woskiem?  
10. Na czym polega depilacja twarzy, pach i linii bikini?  
11. Jakie są przeciwwskazania do wykonania depilacji ciepłym i zimnym woskiem? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj regulację łuku brwiowego pęsetą. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobem regulacji łuku brwiowego za pomocą pęsety (materiał 
nauczania pkt. 4.2.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy i pacjentkę do zabiegu, 
3) określić długość i wysokość łuku brwiowego pacjentki, 
4) wykonać regulacje łuku brwiowego pęsetą, 
5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, 
− pęseta, 
− krem tłusty, krem łagodzący podrażnienia, 
− gaza, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj depilację kończyn dolnych ciepłym woskiem. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką wykonania depilacji (materiał nauczania pkt. 4.2.1.), 
2) przygotować stanowisko pracy i pacjentkę do zabiegu, 
3) przygotować wosk do zabiegu, 
4) wykonać depilację kończyn dolnych, 
5) zaprezentować efekty swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, 
− podgrzewacz do wosku, wkład do aplikacji wosku, 
− preparaty kosmetyczne: wosk ciepły, preparat do odtłuszczenia skóry, krem po depilacji, 

talk,  
− paski do depilacji, 
− bielizna zabiegowa, 
− gaza, lignina 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj depilację pach i linii bikini zimnym woskiem. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z techniką depilacji pach i linii bikini zimnym woskiem (materiał nauczania 

pkt. 4.2.1.), 
2) przygotować stanowisko pracy i pacjentkę do zabiegu, 
3) wykonać depilację pach i linii bikini, 
4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, 
− wkład do aplikacji wosku, 
− preparaty kosmetyczne: wosk zimny, preparat do odtłuszczenia skóry, krem po depilacji, 

talk, 
− paski do depilacji, 
− bielizna zabiegowa, 
− gaza, lignina, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj depilację wąsików za pomocą plastrów woskowych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenia, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką wykonania depilacji twarzy (materiał nauczania pkt. 4.2.1.), 
2) przygotować stanowisko pracy i pacjentkę do zabiegu, 
3) wykonać depilację wąsików plastrami woskowymi, 
4) zaprezentować efekt Swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, 
− plastry woskowe, krem po depilacji, 
− bielizna zabiegowa, 
− gaza, lignina, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
                Tak    Nie 
1) scharakteryzować metody depilacji mechanicznej i chemicznej? 
2) określić technikę wykonania regulacji łuku brwiowego  

pęsetą i woskiem stałym? 
3) wykonać regulację łuku brwiowego pęsetą i woskiem stałym? 
4) określić zasady wykonywania depilacji ciepłym woskiem?  
5) określić przeciwwskazania do wykonania depilacji  

ciepłym woskiem?  
6) wykonać depilację ciepłym woskiem kończyn, twarzy,  

pach i linii bikini?  
7) scharakteryzować depilację zimnym woskiem?  
8) wykonać depilację zimnym woskiem wskazanych partii ciała?  
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4.3. Usuwanie włosów za pomocą elektrolizy 
 

4.3.1. Materiał nauczania 
 

Elektroliza zachodzi w czasie przepływu prądu stałego przez tkanki – zjawisko 
elektrochemiczne. Przez wprowadzenie do tkanek elektrod metalowych następują w ich 
otoczeniu reakcje wtórne, które zachodzą na elektrodach w czasie elektrolizy. W okolicach 
każdego z biegunów prądu powstają różne odczyny. Obecność jonów wodorowych (OH–) 
w pobliżu katody powoduje wystąpienie zasadowego odczynu, w okolicach anody występują 
jony wodorowe (H+) i występuje odczyn kwaśny. Reakcja kwaśna w pobliżu elektrody 
anodowej powoduje ścinanie białka tkanek, a reakcja zasadowa wokół katody powoduje 
uszkodzenie tkanek (rozpuszczanie tkanek). Reakcje te występują w tkankach w wyniku 
elektrolizy roztworu chlorku sodu. 
 

Usuwanie włosów za pomocą elektrolizy nazywamy epilacją 
Wyróżnia się epilację igłową i pęsetową. Podczas epilacji igłowej używa się aparatu do 

epilacji i igły, która jest wykonana ze stali szlachetnej lub złota. Zabieg ten nazywamy 
epilacją sondową.  
Epilacja (sondowa) igłowa dzieli się na: elektrolizę, termolizę, metodę blend i sekwencyjną. 

Elektroliza. Jest metodą bardzo skuteczną, ale dosyć bolesną. Po źle wykonanej 
elektrolizie mogą wystąpić blizny. Blizny powstają wtedy, gdy igła epilacyjna jest za gruba 
lub gdy stosuje się prąd o zbyt dużym natężeniu albo, gdy przed wyjęciem igły nie wyłączy 
się dopływu prądu. U osób uczulonych na nikiel powinno stosować się sondy ze złota. 
 

Wykonanie zabiegu 
Do zabiegu używa się 2 elektrod, z których jedna jest elektrodą płytkową bierną, druga 

zaś czynną elektrodą igłową. Elektrodę bierną z podkładem zwilżonym wodą umieszcza się 
w okolicy barkowej lub układa się dłoń klientki na podkładzie z elektrodą podłączoną do 
anody (+). Elektroda czynna (igła) umocowana jest w uchwycie i podłączona do katody (–). 
Pęsetą chwyta się włos, a igłę wkłuwa się równolegle do przebiegu włosa na głębokość od 3 
do 6 mm, aż do wyczucia lekkiego oporu, po czym włącza się prąd przez przycisk włącznika 
na czas od 3 do 10 sekund o natężeniu prądu od 0,5 do 3 mA. Po wyłączeniu prądu wyjmuje 
się igłę i delikatnie pęsetą wyjmuje się włos. Jeżeli włos wychodzi bez oporu to znaczy, że 
brodawka włosa została zniszczona. Kolejno usuwamy włosy, wybierając następne 
w odległości od 1 do 1,5 cm. Zbyt bliskie wkłuwanie igły, w miejsca blisko siebie położone, 
może spowodować powstawanie blizn. Po zabiegu miejsce zabiegowe przemywamy 90% 
alkoholem. Podczas jednego zabiegu można usunąć 10 do 30 włosów. Po zabiegu może 
wystąpić obrzęk skóry, który może trwać kilka dni. Zabieg powtarza się co 5-7 dni, epilując 
włosy następne. Do każdego zabiegu stosuje się jednorazowe igły (nie sterylizuje się ich). 
Epilację igłową najczęściej stosuje się do usuwania owłosienia na twarzy. 

 
 Rys. 6. Epilacja igłowa 

Epilacja igłowa jest najbardziej 
sprawdzoną metodą trwałego usuwania 
owłosienia, wymaga jednak dużego 
nakładu czasu i dlatego stosowana jest 
tylko do epilacji twarzy. Nazywana jest 
również epilacją sondową. 
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Rys. 7. Układ rąk podczas epilacji brwi 

Układ rąk podczas epilacji pojedynczych włosów wokół brwi. Skórę należy naciągnąć 
między kciukiem a palcem wskazującym lewej ręki. Drugą ręką należy trzymać pęsetę. Igłę 
epilacyjną należy wprowadzić prawą ręką odpowiednio do ułożenia mieszka włosowego. 

Rys. 8. Pozycja podczas epilacji brody 

 

Rys. 9. Ułożenie klientki do epilacji włosów pod pachami 

 
 
 

Pozycja podczas epilacji brody: kciuk  
i palec wskazujący lewej ręki naciągają 
skórę. Elektrodę z igłą do epilacji należy 
trzymać w ręku tak jak długopis. 
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Rys. 10. Ułożenie klientki do epilacji strefy bikini 

 
Rys. 11. Prawidłowo przeprowadzona epilacja 

 
Prawidłowo przeprowadzona epilacja: a) igłę wprowadza się wzdłuż włosa prosto przez 

ujście mieszka włosowego aż do brodawki włosa; b) następnie doprowadza się prąd 
elektryczny, igłę powoli wyjmuje z ujścia mieszka włosowego; c) włos można delikatnie i bez 
oporu usunąć pęsetą. 
 

 
Rys. 12. Nieprawidłowo przeprowadzona epilacja 
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Nieprawidłowo przeprowadzona epilacja bądź jej brak: a) igła została wprowadzona 
w skórę głęboko poza mieszek włosowy; b) igła nie doszła odpowiednio głęboko do korzenia 
włosa; c) igła dostała się do gruczołu łojowego. 
 

 
 

Rys. 13 Błędy podczas wykonywania epilacji 
 

Błędy podczas wykonywania epilacji mogą prowadzić do uszkodzeń, stanów zapalnych 
oraz blizn! Należy unikać wkładania i wyciągania igły, a także kręcenia nią wewnątrz 
mieszka włosowego w czasie, gdy aparat jest włączony. 
 
Termoliza 

Zabieg, w którym wykorzystuje się prąd o wysokiej częstotliwości. Termoliza nazywana 
jest diatermią ze względu na prąd wysokiej częstotliwości, który wytwarza ciepło (prąd 
diatermiczny). Do zabiegu używa się igieł izolowanych tworzywem sztucznym. Ciepło 
powstałe w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości prowadzi w brodawce włosa do 
ścięcia białka (koagulacji). Niszczy komórki tkankowe i wzrostowe. Zabieg ten nie usuwa 
trwale włosów, zwłaszcza grubych lub zdeformowanych. 

Do zabiegu epilacji pęsetowej używa się elektrody pęsetowej, przez którą płynie prąd 
o wysokiej częstotliwości do korzenia włosa. 

Przed zabiegiem włosy należy krótko obciąć, aby można było chwycić włos pęsetą. Przed 
zabiegiem nakłada się na włos żel przewodzący prąd. Włos chwyta się za pomocą pęsety, 
lekko unosi i na krótko wprowadza się prąd. Prąd dochodzi do brodawki włosa, wytwarza się 
wysoka temperatura, brodawka ulega koagulacji i zniszczeniu. Następnie włos delikatnie 
wyjmujemy pęsetą. 
 

 
 
Rys. 14. Epilacja za pomocą elektrody pęsetowej 

Podczas epilacji pęsetowej za pomocą 
elektrody pęsetowej do brodawki włosa 
dostarczany jest prąd o wysokiej 
częstotliwości.[1] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 24 

Epilacja metodą blend 
W metodzie tej wykorzystuje się prąd galwaniczny i prąd wysokiej częstotliwości. Oba 

rodzaje prądu mieszają się. Do tego zabiegu stosuje się nieizolowane igły z przewodników 
elektrycznych. 
 
Metoda sekwencyjna 

Metoda bezbolesna. Prąd dopływa do brodawki włosa w seriach (sekwencjach). Metodę 
sekwencyjną można zastosować w termolizie (termoliza sekwencyjna) lub podczas metody 
blend (sekwencyjna metoda blend). 

Sondę lub igłę wprowadza się do brodawki włosa, włącza się na kilka sekund prąd. Przy 
brodawce wytwarza się zasadowe środowisko, które niszczy komórki zarodkowe i wysoka 
temperatura ścina białko, następuje koagulacja. Po zabiegu delikatnie wyjmujemy sondę 
z mieszka włosowego, a następnie pęsetą wyjmujemy włos. 
Przy zabiegu należy uwzględnić kierunek wzrostu włosa. Sonda lub igła musi być 
wprowadzona do mieszka włosowego dokładnie wzdłuż łodygi włosa. Ujście mieszka 
włosowego można troszkę poszerzyć delikatnie naciągając skórę, co ułatwia dokładne 
wprowadzenie sondy. 
Osoba wykonująca zabieg elektroepilacji powinna dysponować właściwą wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem. Kosmetyczka musi umieć dokonać analizy włosów. 
 
Przeciwwskazania do stosowania metody blend: 
− ciąża, 
− rozrusznik serca, 
− grzybice, 
− stany zapalne mieszków włosowych. 
 
Efekt elektroepilacji zależy od: 
− intensywności i czasu przebiegu prądu, 
− miejsca oddziaływania prądu (wprowadzenia igły, sondy), 
− sposobu działania w obrębie mieszka, 
− zręczności w posługiwaniu się igłą, 
− rodzaju skóry, 
− cyklu odrastania włosów. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz rodzaje epilacji? 
2. Jakie rodzaje prądów są wykorzystywane do epilacji? 
3. Jakich elektrod używamy do epilacji? 
4. Jakie są przeciwwskazania do metody blend? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdania: 
W pobliżu katody (–) w czasie przepływu prądu występuje odczyn .................... a w pobliżu 
anody odczyn .............................. 
Elektrodą czynną w epilacji jest ............................. 
W termolizie używamy prądu ................................. 
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Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt 4.3.1., 
2) podkreślić w tekście odpowiednie treści, 
3) uzupełnić zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, 
− schemat do wypełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabieg epilacji włosów wokół brwi. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem wykonania zabiegu (materiał nauczania pkt 4.3.1.), 
2) przeprowadzić wywiad z klientką uwzględniając typ włosów i przeciwwskazania, 
3) przygotować klientkę do zabiegu, 
4) dobrać pozycję do zabiegu, 
5) sprawdzić aparat, przygotować odpowiednią igłę, 
6) wykonać zabieg zgodnie z zasadami (instrukcja), 
7) wykonać dezynfekcję pola zabiegowego, 
8) po zabiegu wyłączyć aparat, igły odłożyć do sterylizacji, 
9) sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− aparat do elektrolizy, 
− elektrody, stolik, leżanka, 
− płyn dezynfekcyjny, płatki kosmetyczne, pęseta, opaska, pareo, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
Tak   Nie 

1) omówić sposoby wykonywania epilacji? 
2) zastosować odpowiednią metodę epilacji do określonych włosów? 
3) omówić zjawisko elektrochemiczne? 
4) rozróżnić wskazania i przeciwwskazania do epilacji? 
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4.4. Inne metody epilacji 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 
Epilacja laserowa 

Laser to najnowocześniejsza, najskuteczniejsza metoda epilacji, która wymaga dużej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie skóry jak i działania laserów. Zabieg ten 
powinien wykonywać lekarz kosmetolog, dermatolog. U podstaw metody fotodepilacji leży 
zjawisko absorpcji energii generowanej przez laser poprzez melaninę. Melanina jest 
barwnikiem zawartym w melanocytach – komórkach odpowiedzialnych za ciemne 
zabarwienie skóry i włosów. Im skóra i włosy są ciemniejsze, tym więcej zawierają melaniny. 
W wyniku absorpcji promieniowania laserowego w mieszku włosowym (zawierającym 
melanocyty) dochodzi do reakcji termicznej, trwałego zniszczenia włosa. Po pierwszym 
zabiegu nie wszystkie włosy ulegają zniszczeniu. Zniszczone są tylko włosy w fazie wzrostu 
(anagenu) – one zawierają najwięcej melaniny. Nie wszystkie włosy są jednocześnie w tej 
samej fazie wzrostu. Z tego powodu fotoepilację należy powtarzać co najmniej trzy razy 
w odstępach 4-6 tygodni. Przy zabiegu ważna jest barwa włosów, im ciemniejsze tym lepszy 
efekt zabiegu. Duża rolę odgrywa precyzja w doborze długości fali. Dzięki laserom możliwe 
jest usuwanie owłosienia z dużej powierzchni w krótkim czasie. Zabieg jest prawie 
bezbolesny. Przed zabiegiem lekarz stosuje kremy znieczulające, żele chłodzące lub 
przykłada lodowe okłady, które schładzają ciało. Osoby wrażliwe na ból mogą czuć lekkie 
mrowienie. Usuwanie włosów jest bardzo szybkie. Pozbycie się wąsików trwa 15’, włosów 
z pach i bikini 30’, dłużej trwa epilacja nóg około 2h. Depilacja laserowa jest 
najskuteczniejsza u osób z jasną nieopaloną skórą i ciemnymi włosami. U pacjentów 
z ciemniejszą skórą i o jasnych włosach nie daje dobrych efektów. Osoby te podatne są na 
poparzenia w trakcie zabiegu i wystąpienie przebarwień. Efekt zabiegu szybciej widać u osób, 
które goliły wcześniej włosy (zabieg ten wzmacnia cebulki włosów). Natomiast po 
stosowaniu wosku cebulki są osłabione i laser nie zawsze je usunie. 
 
Przeciwwskazania do stosowania tej metody: 
− ciąża, 
− świeża opalenizna, 
− stosowanie kosmetyków z retinolem (należy przestać używać 1 miesiąc przed epilacją), 
− leki światłouczulające (tetracykliny), 
− zioła (dziurawiec, nagietek) – należy odstawić 2-3 tygodnie przed zabiegiem, 
− depilacja woskiem lub pęsetą (1 miesiąc przed), 
− bielactwo, łuszczyca, 
− padaczka, 
− cukrzyca, 
− rozrusznik serca, 
− stany zapalne skóry, 
− zmiany alergiczne, 
− peeling (nie wykonujemy 1 tydzień przed zabiegiem). 
 
Zasady postępowania przed zabiegiem: 
1) konsultacja z lekarzem dermatologiem (powinien obejrzeć skórę i odpowiednio dobrać 

laser, ustalić parametry lasera); 
2) przed zabiegiem należy ogolić te miejsca, z których chcemy usunąć włoski, podczas 

epilacji lekarz kilkakrotnie przesuwa po nich wiązką laserową; 
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3) po opalaniu zabieg wykonujemy dopiero po ustąpieniu opalenizny; 
4) nie stosuje się kremów depilujących 1 tydzień przed zabiegiem. 
Do depilacji wykorzystuje się lasery: 
1) rubinowe (długość fali 696 nm) – emituje czerwone światło, bezpieczny, mocno nagrzewa 

skórę, można podczas zabiegu poczuć ból. Penetruje włosy do głębokości 5 mm. 
Skuteczny przy jasnej cerze, ciemnych włosach. Przy każdym zabiegu usuwa się około 
25% odrostów. 

2) aleksandrytowy (755 nm) – emituje czerwone światło. Jest bardzo szybki. Stosuje się go 
często w gabinetach, można nim depilować ciemniejszą skórę i włosy rosnące na różnej 
głębokości. Nie podrażnia. 

3) diodowe (810 nm) – usuwa 70% owłosienia. Ma specjalny system chłodzący skórę, skutki 
uboczne minimalne. 

4) Nd Yag (1064 nm neodymowo-yangowy) – emituje najdłuższe fale, wnika najgłębiej 
w skórę, co zwiększa jego skuteczność. Niszczy naczynka, które odżywiają włos. Nie 
powoduje podrażnień i poparzeń. Nie powoduje martwicy w miejscu działania. W zabiegu 
naświetla się każdy włos oddzielnie. Usuwa 60-80% włosów po serii naświetlań. 

 

 
Rys. 15. Lasera Electro-Optical Synergy – ELOS 

 
Wykonany jest w technologii ELOS (Electro-Optical Synergy) optymalizującej 

efektywność i bezpieczeństwo zabiegu, poprzez równoczesne wykorzystanie energii światła 
i prądu wysokiej częstotliwości (RF). 

Laser skutecznie i bezinwazyjnie usuwa wszystkie kolory włosów, ze wszystkich typów 
skóry, włącznie ze skórą opaloną. Ilość koniecznych zabiegów zależna jest od koloru włosów 
i typu skóry, oraz od obszaru poddanego zabiegowi. Zwykle potrzebne jest 4-6 zabiegów. 
 

 
 

Rys. 16. Pacjentka podczas zabiegu 
 

Podczas zabiegu głowica terapeutyczna schładza skórę zabezpieczając naskórek przed 
przegrzaniem, następnie impuls światła selektywnie podgrzewa zawierającą malaninę łodygę 
włosa, a łodyga oddaje ciepło do mieszka włosowego. Prąd płynąc przez skórę wykorzystuje 
różnicę w oporze tkanki i opływając łodygę bezpośrednio dogrzewa mieszek włosowy. 
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Zalety lasera ELOS: 
− precyzyjna kontrola i regulacja dostarczanej ilości energii elektrycznej, 
− równomierny rozkład temperatury wokół łodygi i mieszka włosowego przy minimalnym 

oddziaływaniu na skórę właściwą i naskórek, 
− głębokość zabiegu 20%-30% większa (bez uszkodzenia skóry) w porównaniu  

z tradycyjnymi laserami diodowymi, 
− pełna kontrola temperatury skóry podczas zabiegu dzięki Systemowi Aktywnej Kontroli – 

zwiększenie skuteczności terapii przy równoczesnej minimalizacji efektów ubocznych. 
 

Zasadniczymi zmiennymi w wymienionych laserach są: 
− czas potrzebny do wykonania depilacji tej samej okolicy (laser aleksandrytowy 

wyposażony jest w skaner – metoda bezkontaktowa – znacznie skraca czas zabiegu), 
− możliwość dostosowania parametrów do indywidualnego pacjenta, 
− sposób chłodzenia skóry po zabiegu. 
 

Postępowanie po zabiegu: 
1) zabieg powtarzamy 2-3 razy, 
2) nie wolno opalać się (chronić się przed słońcem około 2 tygodnie), 
3) nie stosować leków fotouczulających, ziół, kosmetyków z retinolem, kosmetyków 

złuszczających minimum 2 tygodnie po zabiegu, 
4) przez kilka dni po zabiegu nie wolno stosować mydła, toników na bazie spirytusu, 

dezodorantów, 
5) nie wycierać miejsc depilowanych gąbką, ręcznikiem, 
6) 2-3 razy dziennie stosować krem alantan lub B-panten. 

Po zabiegu może wystąpić rumień lub zapalenie okołomieszkowe, które ustępują po kilku 
dniach (wyjątkowo u osób o dużej wrażliwości zmiany te mogą utrzymywać się kilka 
tygodni). 

Rady praktyczne: 
1) przed zabiegiem należy zapytać o choroby układu krążenia, padaczkę, ciążę, 

uwarunkowania genetyczne, choroby tarczycy, nadnerczy, 
2) starannie obejrzeć skórę, 
3) przed każdym zabiegiem ocenić odrosty, aby zorientować się o ich rozległości, 
4) epilację proponować tylko, gdy klientka chce usunąć owłosienie w sposób trwały. Należy 

uprzedzić o niedogodnościach. 
 

Epilacja metodą IPL( Impulsowe Pulsujące Światło) 
IPL jest to urządzenie nowej generacji, które emituje energię podobną do laserowej, ale o 

znacznie szerszym zakresie długości fali od 400 do 950 lub 1200 nm. Zastosowanie bardzo 
nowoczesnych technologii filtrów pozwala wyeliminować te długości fali, które dla danego 
przypadku nie są potrzebne a udostępnia takie widmo, które dla danego przypadku jest 
najkorzystniejsze, biorąc pod uwagę fototyp, pigmentację skóry, grubość włosa, głębokość 
położenia włosów czy inne parametry. 

Przy usuwaniu włosów do osiągnięcia prawidłowych efektów konieczne jest kilka podejść 
w odpowiednich odstępach czasowych, jest to normalne i wynika z fizjologii wzrostu  
i anatomii włosów. Na światło IPL czy lasera wrażliwe są włosy tylko w fazie anagenu.  

Włosy w tej fazie mają najwięcej melaniny, która skupia światło 
emitowane.  

Wytworzona przy tym energia uszkadza włos i osłonki włosa, z których w przyszłości 
mógłby się wytworzyć nowy mieszek włosowy.  

Ponieważ w danym momencie włosy na różnych obszarach ciała są w różnych fazach 
w różnym procencie, dlatego za pierwszym podejściem usuwamy na stałe ok. 60% włosów. 
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Następne podejście ustalamy za 2 tygodnie a następne za 2 czy 3 miesiące, kiedy odrastają 
włosy, które do tej pory nie zostały usunięte lub te, które przeszły z innej fazy w fazę 
anagenu. Po pierwszym spotkaniu mamy wrażenie, że włosy nie zostały uszkodzone, 
usunięte, że jeszcze odrastają, bowiem włosy, które poddawaliśmy zabiegowi, które były 
dokładnie ogolone przy powierzchni skóry jeszcze troszkę się wyłaniają, ale nie są już 
pełnowartościowe i można je wyciągać palcami lub usuwać pilingując skórę. Niektóre włosy 
mogą rzeczywiście jeszcze odrastać, ale są słabsze dystroficzne, zminiaturyzowane. 

Efektywność usuwania zależy od obszaru depilowanego. Na różnych częściach ciała 
włosy rosną na różnych głębokościach np. policzki 2 mm / nogi 3 mm / pachy 4 mm / 
pachwiny i włosy łonowe 5 mm. Im włos rośnie głębiej tym jest trudniejszy do usunięcia, 
wprawdzie można użyć większej energii, ale wiąże się to z możliwością objawów ubocznych. 

Innym czynnikiem, który decyduje o depilacji jest kolor włosów skóry. Im skóra 
jaśniejsza a włos ciemniejszy tym efektywność większa, ponieważ cała emitowana energia 
jest wykorzystana na zniszczenie włosa i jego osłonek, a nie rozprasza się na melaninie skóry. 

Innym problemem przy depilacji jest zależność hormonalna. Do usunięcia włosów na 
udzie potrzeba ok.10 spotkań, bo jest to okolica najbardziej hormonalnie zależna, a do 
usunięcia włosów pod pachą potrzeba max 5 spotkań. Włosy na żuchwie nawet, jeśli zostaną 
usunięte całkowicie wyrosną powyżej, dlatego nie ma sensu usuwania. 
Wskazania do IPL: 
− zmiany barwnikowe, 
− tatuaże, 
− usuwanie owłosienia, 
− fotoodmładzanie, 
− teleangiektazja na twarzy i nogach, 
− naczyniaki płaskie, 
− blizny potrądzikowe. 
Przeciwwskazania: 
− padaczka, 
− rozrusznik serca, 
− cukrzyca, 
− niektóre antybiotyki, 
− leki fotouczulające, 
− ciąża, 
− skłonności do bliznowca, 
− opalona skóra, 
− zła tolerancja na światło, 
− kolagenozy, 
− sterydy. 
 
Epilacja ultradźwiękami 

Od kilku lat ultradźwięki wykorzystywane są do trwałego usuwania włosów 
(to wynalazek naukowców greckich z 1992 r.). Kuracja jest skuteczna, ale na trwały efekt 
trzeba czekać kilka miesięcy. Nie ma cudownego sposobu, który uwolniłby nas od 
niechcianych włosów za jednym zamachem. 

Zabiegom epilacji ultradźwiękami poddaje się klienta w odstępach trzech, czterech 
tygodni. Włosy na twarzy przestają rosnąć po około ośmiu zabiegach, na nogach po sześciu. 
Najlepsze rezultaty uzyskuje się u osób, które nigdy nie usuwały włosów. 

Zabieg składa się z dwóch części. Najpierw usuwa się włosy woskiem, następnie smaruje 
skórę preparatem z enzymami, które uszkadzają komórki zarodkowe włosa na dnie mieszka 
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włosowego. Ultradźwięki ułatwiają wniknięcie preparatu w głąb mieszka. Przez trzy kolejne 
dni należy poddawać się zabiegom ultradźwiękowym wprowadzającym enzymy  
do mieszków, a w domu stosować produkty wspomagające ich działanie. 

Badania skuteczności epilacji tą metodą wykazały, że enzymy rozpuszczające komórki 
zarodkowe nie niszczą okolicznej tkanki. Jest ona zatem bezpieczna i bezbolesna (poza 
usuwaniem włosów woskiem). 

Metoda trwałego usuwania włosów za pomocą enzymów i ultradźwięków to nowość  
w Polsce. Myślę, że szybko zdobędzie popularność ze względu na możliwość jej 
zastosowania przez kosmetyczki. Epilacja laserowa pozostaje w rękach lekarzy. 

Epilacja prądem wysokiej częstotliwości – Microlysis 
W metodzie microlysis wykorzystuje się prąd wysokiej częstotliwości, którego natężenie 

jest regulowane przy pomocy programu komputerowego. W zależności od partii ciała, 
z której mają być usunięte włosy (górna warga, broda, nos, twarz, pachy, bikini, biust, ręce, 
nogi), komputer wybiera właściwe parametry, dotyczące intensywności. Zabieg jest 
bezinwazyjny, bezbolesny i trwa od kilku do kilkudziesięciu minut. 

Za pomocą specjalnej elektrody do mieszka włosowego wprowadza się biologicznie 
aktywny żel, zawierający ekstrakty roślinne. Rozpoczyna się proces niszczenia włosa, który 
trwa około 2 dni. W trakcie pierwszego zabiegu usunięte zostaje 30-40% owłosienia ze 
wskazanych miejsc. Ponieważ włosy są w różnych fazach wzrostu, dlatego, aby uzyskać efekt 
zadowalający, zabieg należy powtarzać w odstępach kilkutygodniowych. Odrastające włosy 
są jednak rzadsze i słabsze. Do uzyskania pełnej epilacji należy przeprowadzić całą kurację. 
Zalety microlysis: 
− epilację można wykonać o każdej porze roku. Słońca i solarium należy unikać tylko 

w pierwszej dobie po zabiegu, 
− zabieg jest skuteczny i bezpieczny. Urządzenie jest zaprogramowane a intensywność 

zabiegu automatycznie dostosowuje się do klientki. Po zabiegu nie stwierdza się zmian na 
skórze, 

− tą metodą można epilować każdy włos bez względu na kolor czy grubość, 
− przeciwwskazania do zabiegu może ustalić kosmetyczka, tylko w wyjątkowych 

sytuacjach potrzebna jest opinia lekarza. 
Metodę microlysis można wykorzystać także do bezinwazyjnego zamykania popękanych 

naczynek krwionośnych oraz usuwania brodawek. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 

1. Jakie zjawisko zachodzi przy depilacji laserem? 
2. Jakie są przeciwwskazania do depilacji laserowej? 
3. Jakie znasz lasery do depilacji laserowej? 
4. Jakie są zasady postępowania obowiązujące przed zabiegiem depilacji laserowej? 
5. Na czym polega epilacja metodą IPL? 
6. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do wykonania epilacji IPL? 
7. Na czym polega epilacja ultradźwiękami? 
8. Na czym polega epilacja metodą microlysis? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdania: 
 

W czasie depilacji laserowej zniszczeniu ulegają tylko włosy .................................................. 
Przed zabiegiem depilacji laserowej lekarz używa ................................................................... 
Depilacja laserowa jest najbardziej skuteczna u osób .............................................................. 
Laser aleksandrytowy wykorzystuje się do depilacji włosów .................................................. 
Najwięcej włosów przy pierwszym zabiegu usuwa laser ......................................................... 
Przeciwwskazaniami do depilacji laserowej są: ....................................................................... 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) wybrać z tekstu odpowiednie treści, 
3) uzupełnić zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania pkt. 4.4.1, 
− karta ćwiczenia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij tabelę. 

Metoda epilacji Opis zabiegu 
 
 
 
 
 

IPL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ultradźwiękami  
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Prądem wysokiej 
częstotliwości  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 4.4.1, 
2) podkreślić w tekście opisy wykonania epilacji metodami wskazanymi w tabeli, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania pkt. 4.4.1, 
− karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

 Tak    Nie 
1) omówić wskazania i przeciwwskazania do depilacji laserowej? 
2) scharakteryzować lasery wykorzystywane do depilacji? 
3) omówić zasady postępowania przed zabiegiem depilacji? 
4) omówić sposoby postępowania po zabiegu depilacji? 
5) scharakteryzować epilację metodą IPL? 
6) określić wskazania i przeciwwskazania do wykonania 

epilacji metodą IPL? 
7) scharakteryzować epilację ultradźwiękami? 
8) scharakteryzować epilację prądem wysokiej częstotliwości? 
9) określić zalety epilacji metodą microlysis? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania usług związanych z usuwaniem 

zbędnego owłosienia. Zadania: 1, 3, 10, 14, 18 i 19 to zadania wielokrotnego wyboru 
i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa; zadania: 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 i 20 to 
zadania wymagające uzupełnienia a 5, 6, 12 i 17 to zadania z luką, w których należy 
udzielić krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
pytania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
Powodzenia 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
Część I 
 
1. Przednią cześć korzenia stanowi 

a) opuszka, 
b) keratynocyt, 
c) melanocyt, 
d) mieszek. 

 
2. Anagen to ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Włosy porastające uda i podudzia w fazie telogenu znajdują się przez 
a) 10 tygodni, 
b) 4 tygodnie, 
c) 6 tygodni, 
d) 3 tygodnie. 
 

4. Depilacja to …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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5. W gabinecie kosmetycznym wykonuje się depilację 
- 
- 
- 
 

6. Przeciwwskazaniami do wykonania depilacji mechanicznej są: 
- 
- 
- 
- 
 

7. Przy depilacji kończyn dolnych wosk nakłada się szpatułką …………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Elektrodą czynną w epilacji jest ………………………………………………………… 
 

9. Przed zabiegiem fotoepilacji należy …………………………………………………….. 
 

10. Przy elektrolizie igły wkłuwa się  
a) równolegle do przebiegu włosa na głębokość 3 mm, 
b) skośnie do przebiegu włosa na głębokośc 3 – 6 mm, 
c) równolegle do przebiegu włosa na głębokośc 3 – 6 mm, 
d) skośnie do przebiegu włosa na głębokośc 6 – 9 mm. 

 
11. W pobliżu katody w czasie przepływu prądu występuje odczyn ………………..  

a w pobliżu anody odczyn ……………………. 
 

12. Epilację wykonuje się stosując 
- 
- 
- 

 
13. Przeciwwskazaniami do wykonania fotoepilacji są …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
14. Fotoepilacja jest najskuteczniejsza u osób o 

a) jasnej cerze i ciemnych włosach, 
b) ciemnej cerze i ciemnych włosach, 
c) ciemnej cerze i jasnych włosach, 
d) jasnej cerze i jasnych włosach. 

 
15. W metodzie blend wykorzystuje się prąd ……………………… i prąd 

…………………………….. 
 
Cześć II 
 
16. Nabyte owłosienie miejscowe u kobiet występuje w okolicach ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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17. Sporządź schemat określający prawidłową długość i wysokość łuku brwiowego 
 
18. Blizny po epilacji mogą powstawać, gdy: 

a) igła jest za gruba, 
b) igła jest za cienka, 
c) stosuje się prąd o zbyt niskim natężeniu, 
d) stosuje się prąd o zbyt wysokim natężeniu. 

 
19. Metodę sekwencyjną można stosować w 

a) termolizie, 
b) metodzie blend, 
c) elektrolizie, metodzie blend, 
d) termolizie, metodzie blend. 

 
20. W termolizie prąd diatermiczny prowadzi w brodawce włosa do ……………………… 

…………………………………………….. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Wykonywanie usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

Część I 
1 a b c d  
 
2 

 
 
 

 

3 a b c d  
 
4 

 
 
 
 
 

 

 
 
5 

 
-  
- 
- 
 

 

 
 
 
6 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

 

 
7 

 
 
 
 

 

 
8 

 
 
 

 

 
9 

 
 
 
 

 

10 a b c d  
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11 

 
 
 
 

 

 
12 

- 
- 
- 
 

 

 
 

13 

 
 
 
 
 
 

 

14 a b c d  
 

15 
 
 
 
 

 

 
16 

 
 
 
  

 

 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 a b c d  
19 a b c d  
 

20 
 
 
 
 

 

Razem:   
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Czasopismo: 
1. Słońce i uroda 


