כל מה שרצית לדעת על הסרת שיער!
הסרת שיער ממניעים אסתטיים ,החלה אצל נשים כבר משחר ההיסטוריה ,כמעט בכל
תרבות.
כיום ,כולם ,נשים וגברים כאחד ,רוצים להיות חלקים או לפחות פחות שעירים .זו תוצאה
שניתן להגיע אליה ביתר קלות מאי פעם.
אבל הצרכן הנבון עומד מבול בל נוכח שפע השיטות והמכשירים הקיימים בשוק.

דרכים להסרת שיער
ניתן לחלק את השיטות להסרת שיער לארבע קבוצות  :הסרת שיער לטווח קצר ,בינוני ,ארוך
ולצמיתות.
הסרת שיער לטווח קצר – ע "י גילוח או המסה כימית בעזרת משחה .בשיטות אלו מסירים
רק את החלק החיצוני של השערה והשערה ממשיכה לצמוח מידית.
הסרת שיער לטווח בינוני – בעזרת שעווה ,פינצטה ,חוט או כל מכשיר מריטה אחר(סופט
אנד איזי וכו') השערה נמר טת מהשורש ולאחר מספר ימים/שבועות השערה צומחת שוב.
הסרת שיער לטווח ארוך – קבוצה זו היא הגדולה והרווחת כיום בשוק הסרת השיער והיא
כוללת את הסרת השיער באינפרא -אדום למיניהן ,לייזר ועוד מכשירים
כל המכשירים הללו לא יכולים להבטיח הסרת שיער מלאה ולצמיתות אך אם בוחרים
במכשיר טוב ובמכשיר מקצועי ניתן להגיע לדילול של כ  08% -לאחר כ  08 -טיפולים.
יש לציין שכמות הטיפולים משתנה בהתאם למטופל ,עובי השיער ,צבע השיער ועוד מספר
פרמטרים ולכן יתכנו הפרשים די גדולים בכמות הטיפולים נקודה זו היא בעצם החשובה
ביותר והיא שגורמת את הב לבול בשוק ובכך שיש לקוחות מאוד מרוצים וכאלה שפחות.
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר היא טכנולוגיית ה  DPCדיינמיק פולס קונטרול עם מכשיר ה -
 – 4MPשיטה זו מקנה למטפל שליטה מקסימא לית על הפרמטרים של הטיפול וכך ניתן
להתאים במדויק את הטיפול לגוון העור ,לצבע השערה ,לעובי וצפיפות השערה ,וגם לשלב
הספציפי של הטיפול כיוון שלאורך הטיפול עובי השערה משתנה.
זהו סטארט -אפ אמיתי  -מה שנקרא מהפכת הדור ה  4-הקיים רק במכשיר ה .4MP-
הסרת שיער לצמיתות – הסרת שיער לצמיתות יכולה רק באפילציה במחט חשמלית .זוהי
השיטה היחידה אשר ה  FDA-האמריקאי מגדיר כהסרת שיער לצמיתות .בשיטה זו נעשה
שימוש במחט חשמלית להרס בסיס השערה והשמדה מוחלטת .בשיטה זו החשיבות של
מטפל מקצועי הינה אדירה .השיטה מתאימה לכל סוגי השיער ,לכל גווני השיער והעור כולל
שיער שיבה .מעולה לשיער הפנים ,מתאים כהשלמה לשיטת ה "קרן -אור".

השערה מהי?
גוף האדם מכוסה בכ  5-מיליון שערות ,הצומחות מזקיקי שיער המתפתחים עוד בתחילת חיי
העובר .מבנה השערה נחלק לגוף השערה עצמה ,כ לומר החלק הבולט מחוץ לעור ושורש
השערה המצוי מתחת לפני העור בתוך זקיק השיער.
השערה היא צינור ספוגי המצופה תאים דמויי רעפים ,כאשר החלק החיצוני הוא למעשה
"מת" ,אין בו עצבים או כלי דם .בחלקו התחתון של זקיק השעיר נמצא שורש השערה,
שממנו היא צומחת .השערה מורכבת מחלבון בשם קראטין ,אשר משפיע על איכות השיער –
ככל שכמות הקראטין עולה השיער עבה וחזק יותר ,וככל שהיא פוחתת ,השיער נעשה דק
וחלש.
צמיחת השיער היא מחזורית .המחזור של כל שיערה ושיערה תלוי בתפקיד ובמיקום שלה על
פני הגוף .לכל שערה יש את המחזור הספציפי שלה ,כך שמחזורי החיים של השערות באזור
מסוים אינם מתואמים.
מחזור צמיחת השיער מורכב משלושה שלבים:
 - 0שלב הצמיחה  -מצב בו השערה מחוברת לזקיק וצומחת בקצב של כ  8.0 -מ"מ ביום.
שלב הצמיחה נמשך כ  0-שנים בממוצע.
 - 2שלב הניתוק  -קטגן – בשלב זה השיער מפסיק לצמוח והחיבור לזקיק הולך
ומתרופף עד שהשערה נושרת לאחר מכן
 - 0שלב המנוחה – טלוגן – הצמיחה מחדש .במידה והשערה הקודמת לא נשרה
לחלוטין ,השערה החדשה תדחוף אותה ולבסוף תביא לנשירתה .זהו תהליך שנמשך
כמה חודשים.
השערות מכילות חומר הנקרא מלנין  ,שהוא למעשה פיגמנט חום – שחור  .בשורש השערה
יש לנו ריכוז פיגמנטלי

