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Vážení čtenáři,
po drobné zimní hibernaci se vrací náš úspěš-
ný projekt tematických speciálů o domácích 
spotřebičích. Možná jste nad tím nikdy nepře-
mýšleli, ale do této kategorie patří i výrobky 
pro osobní péči, jako jsou fény, kulmy, epiláto-
ry či holicí strojky. Letos jsme se rozhodli 
zaměřit stejnou měrou na pánskou i dámskou 
péči, přičemž se věnujeme přednostně „tren-
dy výrobkům“. U pánů jsou to zastřihovače 
vousů a kompaktní holítka, u dam potom 
epilace včetně velmi specifi ckých zařízení 
pro přesnou úpravu v obličeji či na citlivých 
partiích. A do popředí zájmu se dostávají také 
výrobky pro komplexnější péči o pleť. Řeč je 
o jejím účinném čištění nebo peelingu, které 
lze nyní provádět pomocí příslušenství dodá-
vaného například k epilátorům. Stačí sejmout 
epilační hlavici a nasadit tu peelingovou 
nebo jinou. Některé výrobky tak jdou daleko 
za hranici svého primárního určení a stírají 
hranice své vlastní kategorie.

Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

Zastřihovače a holítka dobývají trh
Dokonale oholená tvář je stále číslo jedna pro mnoho mužů. Na druhou stranu v posledních letech přibývá těch, kteří 
se chtějí svým vousům věnovat, pěstit je či minimálně jimi akcentovat svou individualitu a jedinečnost. I výrobci se 
proto zaměřili na posílení své nabídky rozličných zastřihovačů nebo dokonce komplexních sad pro péči o mužskou 
tvář nebo celé tělo. Výběr je opravdu pestrý, až se člověk může v nabídce značek potažmo obchodů začít ztrácet.

PRUDCE RŮSTOVÁ KATEGORIE – UNIVERZÁLNÍ HOLÍTKA A ZASTŘIHOVAČE
Mezi nejdynamičtější segmenty v kategorii zařízení pro pánskou osobní péči patří zastřihovače, především pak 
kompaktní modely oboustranných holítek. Jsou kompaktní, vodotěsné a můžete s nimi snadno dosáhnout různé 
délky střihu i se postarat o detaily svého vousu.

V následujícím článku postupně projdeme jednot-
livé kategorie výrobků, abyste si udělali představu 
o tom, jakým způsobem můžete o svou tvář pečovat. 
Přestože jsme v úvodu psali hlavně o zastřihování 
vousů, nevynecháme ani klasické holicí strojky, které 
zůstávají nadále jedním ze základních kamenů pro 
péči o mužskou tvář.

Zastřihovače
Třídenní strniště či dokonale tvarovaný vous patří 
k velkým hitům už nějaký ten rok. Dokládá to mimo 
jiné zvyšující se počet pánských holičství alias 
anglofonně „barber shopů“, kde se o vaši tvář postarají 
klasickým způsobem s břitvou v ruce. Tento trend je 
pochopitelně nejpatrnější ve velkých městech, zejmé-
na potom v Praze.

Kompaktní holítka/zastřihovače
Vůbec poprvé s tímto typem výrobku přišel nizo-
zemský Philips. Jeho OneBlade patří mezi jedno 
z nejúspěšnějších zařízení značky za poslední roky 
a otevřel tím zcela nový trh, samostatnou podkate-
gorii zastřihovačů. S velmi podobně koncipovaným 
zařízením míří aktuálně na trh Rowenta, její Forever 

Sharp konečně vytváří konkurenci, která v této oblasti 
delší dobu chyběla.

Na první pohled vypadá kompaktní holítko jako 
žiletka, ale jde o zařízení poháněné elektřinou (bateri-
ově) a není primárně určeno pro zcela hladké oholení. 
Dá se říct, že bez nasazeného nástavce dokáže holit 
téměř do hladka, ale stejného efektu jako s žiletkou 
nebo klasickým holicím strojkem s tímto řešením 
nedosáhnete. Kompaktní zastřihovač je určen hlavně 
pro zastřihování vousů, ale i použití na dalších 
částech těla. Jedná se o tedy o malého jednoduchého 
pomocníka, který je voděodolný a dokáže zastřihovat 
v závislosti na množství dodávaného příslušenství 
v různých délkách.

Výhodou je u obou zmíněných značek použití kvalit-
ních Li-Ion akumulátorů a výdrž cca 1 hodinu, což při 
běžném použití znamená, že strojek nevybijete a ošet-
říte s ním tvář i tělo. Strojek vám také umožní dosažení 
velmi přesných výsledků, nicméně pro komplexnější 
a detailnější zastřihování jsou vhodnější klasické zastři-
hovače s ještě větším množstvím nástavců.

Přesné zastřihovače
Klasické zastřihovače se dělí na ty pro zastřihování 
vousů, nebo vlasů a kombinované výrobky pro péči 
o vousy i vlasy. Trend bezdrátového provozu a použití 

HOLÍTKO ROWENTA FOREVER SHARP
Na přelomu března a dubna dorazila na trh 
konečně konkurence pro veleúspěšný Philips 
OneBlade. Rowenta Forever Sharp je velmi podobně 
koncipovaný kompaktní zastřihovač, který umožňuje 
střih vousu s délkou 0,4 mm, 1 mm, 3 mm a 5 mm. 
Jeho velkou výhodou je USB rozhraní pro dobíjení. 
Prodává se za 1299 Kč.
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integrovaného akumulátoru je v této kategorii také 
dnes už standardem, takže jsou mnohé zastřihovače 
vodotěsné a vhodné pro použití ve sprše. Zpravidla 
umožňují několik desítek nastavení délky vousu/vla-
su v krocích už od 0,5 mm. Určitou podkategorii tvoří 
potom menší modely určené výhradně k odstranění 
chloupků z nosu a uší. Zde bychom každopádně 
doporučili se spíš zaměřit na následující multifunkční 
zastřihovače s výměnnými hlavami než pořizovat 
několik samostatných výrobků.

Vybírat byste určitě měli zejména výrobky, které 
jsou vybaveny Li-Ion akumulátory, nikoliv ty s NiMH, 
které trpí paměťovým efektem a mají jednoznačně 
nižší životnost. Během posledních zhruba dvou let se 
staly baterie typu Li-Ion již standardem také v katego-
rii zastřihovačů a většina současných modelů je má. 
Nově uváděné výrobky pak téměř vždy.

U novějších modelů se často setkáme s rozhraním 
USB, které sice nevzniklo původně pro dobíjení 
zařízení, nýbrž přenos dat, ale ze síťového zdroje 
vybaveného USB kabelem se stal na trhu postupně 
standard, který pronikl také mimo svět počítačů 
a mobilních telefonů. K dobití některých zastřihovačů 
proto můžete nově použít v podstatě i nabíječku na 
mobil a na dovolenou tak povezete jen tu místo další-
ho samostatného adaptéru. Tento trend považujeme 
jednoznačně za praktický a přínosný. »

PŘESNOST A DLOUHÁ VÝDRŽ
Další zajímavou novinkou na českém trhu je 
zastřihovač Braun BT7040, který má elegantní štíhlý 
design a jednoduché nastavení délky střihu pomocí 
otočného voliče. Dodáván je se dvěma nástavci, 
které umožňují vousy zastřihovat od 0,5 mm po 
20 mm, a to ve 39 krocích po 0,5 mm. Důležité je 
ještě zmínit kvalitní akumulátor typu Li-Ion, další 
nástavce pro detailní střih a holítko Gillette Fusion 5 
ProGlide, které je součástí příslušenství. Novinka již 
dorazila do obchodů a prodává se za 1999 Kč.

JEDINEČNÁ KONCEPCE, DÍKY NÍŽ SI OHOLÍTE I ZÁDA
Model s označením Panasonic ER-GY60 přijde na 
trh v průběhu dubna a hned na první pohled zaujme 
netradičním rovným tvarem se zastřihovací hlavou 
umístěnou do strany. Design vychází z tvaru klasické 
holičské břitvy. Díky této koncepci by měl strojek 
nabídnout ještě větší přesnost při zastřihování 
a tvarování vousů. Současně byste se měli snáze 
dostat na hůře dosažitelná místa, jako jsou například 
záda. Strojek je osazen břity se zaoblenými hranami, 
takže nedráždí a neškrábe kůži a umožňuje 20 úrovní 
střihu v délce od 0,5 mm po 10 mm. Součástí balení je 
také nástavec s šířkou pouze 10 mm pro přesný střih 
na konkrétních oblastech tváře a nástavec na tělo. 
Koupíte ho za 2490 Kč.

www.rowenta.cz
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Multifunkční zastřihovače
V jednom balení se u těchto výrobků nachází hned 
několik výměnných hlav včetně těch pro péči o uši, 
nos, přesné zastřižení kotlet nebo úpravu tvaru 
vousů. Samozřejmě vždy záleží na tom, jak vybavený 
model si zvolíte. Ty nejkompletnější sady vám každo-
pádně umožní v podstatě celkovou péči o tělo.

Na multifunkční zastřihovače, takzvané „stylery“, 
jak je některé značky nazývají, jsou výrobci aktuálně 
zaměřeni. Pro muže s ambicemi být co se týče úpravy 
vousů, vlasů a dalších částí těla kreativní, jde o ideální 
volbu. Pořizovací cena setů není ani příliš vysoká 
a pohybuje se od necelé tisícikoruny do zhruba 
2000 Kč.

Zpravidla platí, že vám multifunkční sety nedovolí 
tak přesný střih, co se týče délky vousu – respektive 
vám nenabídnou tolik nastavení, jako samostatné 
„přesné zastřihovače“, o nichž byla řeč v předchozí 
části textu. Neplatí to vždy, hranice mezi oběma 
kategoriemi je pochopitelně tenká a určuje ji hlavně 
množství příslušenství.

V rámci některých sad získáte mnohdy i klasické 
manuální holítko, kterým dosáhnete standardního 
hladkého oholení. To pochopitelně žádný zastři-
hovač neumí. Pokud tedy nechcete investovat do 
elektrického holicího strojku a jde vám v první řadě 

o zastřihování, přičemž občas se chcete hladce oholit, 
doporučujeme koupi multifunkční sady s holítkem. 
Zabijete několik much jednou ranou a ušetříte za 
holicí strojek, na který by se vám po většinu času jen 
prášilo.

Holicí strojky
Když pomineme žiletky nebo dokonce břitvy a zamě-
říme se na elektrické strojky, zjistíme, že se jejich svět 
dělí mezi dvě hlavní technologie. Na jedné straně jsou 
to strojky planžetového typu a na druhé frézkového 
typu. Přestože na trhu působí více fi rem, z větší části 
si ho rozdělují a dominují na něm dvě – Braun (plan-
žetové strojky) a Philips (frézkové strojky). Obě tyto 
značky dodávají strojky v širokém cenovém spektru 
včetně těch nejdražších s cenou přes 10 000 Kč. 
Jakýmsi „neutrálním“ subjektem působícím v nižším 
a středním cenovém segmentu je značka Remington, 
která se snaží těžit hlavně z toho, že jako asi jediná 
vyrábí modely obou typů. Aktivněji pak začíná opět 
působit na trhu značka Panasonic, která zaujme 
hlavně tím, že ve svých strojcích používá indukční 
motory, o kterých si můžete přečíst napravo. Její 
strojky začínají na cenách od jednotek tisíc a jdou za 
hranici 10 000 Kč u těch nejvyšších modelů.

Strojky jsou dnes většinou akumulátorové – síťově 
napájené zůstávají pouze ty nejlevnější. Dražší strojky 
bez ohledu na typ bývají vodotěsné, což usnadňuje 

ZASTŘIHOVAČ ROWENTA S NASÁVÁNÍM VOUSŮ
Tento zastřihovač s kódovým označením 
TN4800 obsahuje systém Airforce Precision. Za 
marketingovým názvem technologie se skrývá 
integrované nasávání zastřihovaných vousů, takže 
nemusíte svou tvář upravovat nad umyvadlem, nebo 
chodit pro vysavač, abyste po sobě uklidili podlahu. 
Přednostmi zastřihovače jsou určitě Li-Ion baterie 
bez paměťového efektu, rychlonabíjení za 100 
minut a čepele s titanovým povrchem. Prodává se 
za 1699 Kč.

LINEÁRNÍ MOTORY V HOLICÍCH STROJCÍCH
Společnost Panasonic používá u většiny 
svých strojků střední a vyšší třídy takzvané 
lineární motory. Jejich výhodou jsou menší 
rozměry a schopnost pracovat na plný výkon 
až do úplného vybití baterie – rychlost 
a účinnost holení neklesají ani v místech se 
zvýšeným odporem, například v oblastech 
s větší hustotou vousů. U strojků bez 
lineárního motoru není rychlost střihu vousů 
konstantní a s postupným vybíjením baterie 
klesá. Lineární motory tímto neduhem 
netrpí. Na obrázku si všimněte usazení 
motoru těsně pod hlavicí strojku, které je 
umožněno tím, že má lineární motor menší 
rozměry. Na obrázku uvádí Panasonic výkon 
motoru ve formě počtu kmitů za minutu.

VLAJKOVÁ LOĎ HOLICÍCH STROJKŮ PANASONIC
Loni v létě představila společnost Panasonic nové modely pánských holicích strojků včetně tohoto 
prémiového s inovovanou holicí hlavou Multi-Flex 5-D, která se pohybuje v 5 směrech. Dokáže díky tomu 
mnohem lépe kopírovat kontury obličeje. Vousy odstraňuje pomocí 5 břitů z japonské oceli broušených 
nanotechnologií. Velkou devízou strojku je použití lineárního motoru a senzor hustoty vousů, díky nimž 
strojek přizpůsobuje svůj výkon. Lineární motor je také menší a dokáže lépe pracovat s energií z integrované 
Li-Ion baterie. Plně nabitý je strojek za 1 hodinu a v chodu vydrží až 45 minut. Dodáván je s čisticí a dobíjecí 
základnou a cestovním pouzdrem. Hledejte ho pod označením ES-LV9Q. Prodává se za 9990 Kč.
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Frézkové strojky
U těchto strojků probíhá 
holení krouživými pohyby 
po tváři, přičemž obsahují 
dvě nebo tři nezávisle 
na sobě pohyblivé holicí 
hlavy. Vous se při pohybu 
strojku po tváři dostane 
do otvoru některé z hlav 
a je odstřižen. Holení není 
u těchto modelů tak přes-
né, pakliže některá místa 
oholit nechcete. Na dru-
hou stranu se s nimi poho-
dlněji holí zóny, jako krk 
nebo ohryzek. Lépe si tyto 
strojky poradí s delšími 
vousy a jsou vhodnější při 
používání zhruba jednou 
za dva tři dny. A čištění? 
Nemusíte se mu věnovat 
tak často. Samozřejmě 
i u těchto strojků najdete 
v nejvyšší cenové sféře 
řešení pro automatické 
vyčištění hlav. 

především jejich čištění – hlavu stačí propláchnout 
tekoucí vodou. Kdo preferuje mokré holení nebo chce 
i se strojkem používat gel či pěnu na holení, s těmito 
modely má možnost. Dejte si ovšem pozor na jednu 
věc. Voděodolnost znamená, že není u takového stroj-
ku často možné vyměnit integrovaný akumulátor.

V úvodu položená otázka, který typ strojku je lepší, 
nemá jednoznačnou odpověď. Odvíjí se od toho, jak 
často se holíte a jaký máte typ vousů. Podívejme se 
teď na strojky blíže.

Planžetové strojky
Straší, leč pochopitelně nikoliv horší technologie 
elektrického holení funguje na principu vibrace nožů 
mezi planžetami. Nejlevnější strojky používají jed-
noduchou planžetu, ty dražší jich mají více a někdy 
je ještě kombinují se zastřihovačem, který vousy 
narovnává, aby je planžeta posléze odřízla. Výhodou 
planžetových strojků je obecně hladší oholení, proto-
že se planžeta dostane blíže pokožce. Lze s nimi také 
dosáhnout přesnějších výsledků, pokud určité části 
tváře oholit nechcete. Doporučovány jsou zejména 
mužům, kteří se holí denně, protože delší vousy jsou 
pro ně větší výzvou. Určitou nevýhodou je nutnost 
strojek častěji čistit, o což se u dražších modelů může 
postarat čisticí stanice.

ZASTŘIHUJE, 
TVARUJE A HOLÍ 
BEZ NUTNOSTI 
VÝMĚNY BŘITŮ
ZNAČKA ROWENTA PŘICHÁZÍ NA TRH S NOVOU 
ŘADOU HYBRIDNÍCH ZASTŘIHOVAČŮ VOUSŮ 
FOREVER SHARP, KTERÁ REAGUJE NA SOUČASNÝ 
MÓDNÍ TREND PÉČE O VOUSY A JEJICH STYLING. 
FOREVER SHARP UMOŽNÍ VYTVOŘIT AŽ TŘI 
RŮZNÉ STYLY OD ZASTŘIŽENÍ PO TÉMĚŘ 
OHOLENOU TVÁŘ. NOVINKA SÁZÍ NA TITANOVÉ 
BŘITY SE SAMOOSTŘICÍ TECHNOLOGIÍ, KTERÉ 
NENÍ TŘEBA MĚNIT. SEZNAMTE SE S ROWENTA 
FOREVER SHARP PRO VŽDY PERFEKTNÍ 
VZHLED BEZ PODRÁŽDĚNÍ. 

www.rowenta.cz

1Při 5minutovém holení 3× týdně.

NOVINKA VE STŘEDNÍM CENOVÉM SEGMENTU
Značka Philips představila pro letošní sezónu novinky v řadě frézkových strojků 
Series 7000. Nejvybavenější je model S7970/26 dodávaný s dobíjecí/čisticí 
základnou, cestovním pouzdrem a hlavicí pro zastřihování. Philips u jeho holicí 
hlavy zdůrazňuje přítomnost kroužků SkinGlide s mikroskopickými kuličkami 
pro hladší pohyb po tváři. Součástí jsou také břity GentlePrecision, které hladce 
oholí i citlivou pokožku bez podráždění. Nechybí senzor hustoty vousů a dokonce 
možnost spojení strojku s telefonem, kde v aplikaci GroomTribe můžete ještě 
lépe nastavit strojek pro svou tvář. Na jedno nabití vydrží tento model v chodu 
50 minut a jeho Li-Ion baterie se dobíjí 1 hodinu. Už se prodává, a to za 5499 Kč.

Styl podle přání s jediným strojkem, který zastřihuje, 
tvaruje a holí vousy, to je novinka značky Rowenta aktuálně 

mířící na trh, kde jsou hybridní zastřihovače nejrychleji 
rostoucí kategorií v oblasti péče o vousy.
 Malé, šikovné a dokonale do ruky padnoucí modely Rowenta 
Forever Sharp jsou voděodolné a plně omyvatelné pro použití 
s gelem nebo pěnou. Pánové tak bez podráždění dosáhnou 
téměř oholeného vzhledu s délkou vousů 0,4 mm. Nebo mohou 
použít některý ze 3 nástavců a zvolit délku 1 mm, 3 mm či 5 mm. 
Integrovaná Li-Ion baterie má dlouhou životnost, stabilní výkon 
a při plném nabití dokáže strojek napájet až 90/120 minut 
v závislosti na modelu. V praxi to znamená až 2 měsíce 
zastřihování bez nutnosti dobíjení1. Funkce rychlonabíjení 
za 4 minuty zajistí kompletní zastřižení a k nabíjení je možné 
kromě nabíječky v balení použít také USB kabel. Součástí balení 
je dále také kartáček a lubrikační olej pro dokonalou péči 
o zařízení.

DVA MODELY K VÝBĚRU
Rowenta zařazuje do nabídky hned dva modely zastřihovače 
Forever Sharp. V černém provedení se stříbrnými detaily je 
to strojek TN6000F4 s výdrží až 120 minut na jedno nabití. 
Alternativou je bílá verze s černými a stříbrnými prvky s výdrží 
až 90 minut, která nese označení TN6010F4. U obou variant je 
samozřejmostí samoostřicí technologie bez nutnosti výměny 
břitů. 
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Snadná cesta ke krásné pleti. 
Chytrých pomocníků na trhu přibývá
Spotřebiče z kategorie ženské péče o krásu se dnes neomezují pouze na zařízení pro holení či epilaci. Velkou 
novinkou jsou také výrobky pro čištění pleti, její peeling či efektivnější nanášení krémů. Pro co bylo dříve nutné 
navštívit salon, můžete dnes vyřešit poměrně snadno doma. Stačí jen pořídit si tu správnou výbavu. Základem 
nabídky přesto zůstávají zařízení pro odstranění chloupků.

Holení a epilace
Mezi jednu ze základních činností, jak se zkrášlit, po-
važují ženy už po celé věky minimálně holení nohou, 
popřípadě i dalších částí svého těla. Tradiční metodou 
je samozřejmě holení neboli depilace, k němuž se po-
užívá manuální strojek (se žiletkou) nebo elektrický 
strojek. Depilace ale odřízne vždy jen viditelnou část 
chloupku – jeho kořínek zůstává v kůži a chloupek 
roste dál, takže už druhý den po oholení není kůže 
dokonale hladká. Jde o nejjednodušší a v případě 
manuálního holítka cenově nejdostupnější cestu 
k hladké pokožce. Na druhou stranu s nejkratším 
efektem, takže ji považujeme v dnešní době již za 
překonanou.

Další variantou je vosková, cukrová či jiná epilace, 
přičemž slovo epilace značí proces, kdy jsou chloupky 
vytrženy i s kořínky. Kůže zůstává hladká až několik 
týdnů, avšak neustálé nakupování epilačních sad 
je v dlouhodobém horizontu nákladné. Investice 
do epilátoru je naproti tomu jednorázová a výrobek 
může sloužit několik let. Z domácích řešení je pak nej-
dražší systém IPL, který eliminuje chloupky s kořínky 
i zárodky chloupků pomocí světleného výboje. IPL je 
prakticky bezbolestné a lze s ním dosáhnout téměř 
trvalého odstranění chloupků, které po této terapii již 
znovu nerostou.

Intense Pulsed Light alias IPL
V domácích podmínkách skutečně nejvyspělejší 
a nejméně bolestivá cesta k hladké pokožce vede přes 
IPL, což je metoda fotoepilace pomocí takzvaného 
„intenzivního pulzního světla“. Silné záblesky světla 
likvidují chloupky i jejich zárodky, jak bylo zmíněno 
v úvodu. Po několika měsících pravidelného použí-
vání přestávají na kůži chloupky růst. Tento způsob 
epilace je navíc téměř bezbolestný – většina uživatelů 
cítí pouze lehké štípnutí při každém záblesku.

Technologie IPL není velkou novinkou, která by 
přišla na trh zčistajasna. Mnoho let je již používána 
v kosmetických salonech stejně jako další metody 
fotoepilace pomocí tzv. E-light nebo laseru. Systém 
E-light je vlastně takové vylepšené IPL, používající 
navíc radiofrekvenci, která zvyšuje jeho účinnost. 
Laser je dnes považován mnohými za nejvyspě-
lejší systém, ale názory se různí. V domácnosti se 
každopádně musíte spokojit s klasickým IPL. Na trhu 
došlo v průběhu zejména posledního roku ke značné 
cenové erozi, takže se dají tyto přístroje koupit už od 
necelých 4000 Kč. Původně stály okolo 10 000 Kč. 
Přesto se mohou zdát čtyři tisíce někomu jako velká 
suma, když holítko stojí pár stovek a standardní epi-
látor i tisícovku. Musíte si však na druhou misku vah 
položit také argumenty, že IPL přináší téměř trvalý 
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PRINCIP FUNGOVÁNÍ IPL
Grafi ka značky Rowenta ukazuje výbojku, z níž 
míří intenzivní pulzní světlo skrz kůži. Rowenta 
zdůrazňuje, že je důležité, aby světlo dopadlo kolmo 
pro co nejvyšší účinnost systému. »
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efekt a přístroj můžete vzhledem k jeho principu 
fungování bez obav sdílet s více lidmi. Náklady na 
domácí fotoepilaci jsou rázem až několikanásobně 
nižší podle počtu zapojených osob.

Opravdu IPL funguje?
Ano, IPL skutečně funguje, ačkoliv by bylo příliš 
jednoduché, kdyby se ho netýkalo nějaké to „ale“. 
Systém IPL pracuje na principu zasažení chloupku 
širokospektrálním světelným výbojem, přičemž 
intenzita světla se určuje podle odstínu pokožky. 
Pokud má někdo příliš světlou kůži a světlé chloupky, 
není IPL příliš účinné. Výsledek fotoepilace se odvíjí 
od množství melaninu (barviva) v chloupku – když je 
moc světlý a stejně tak kůže, nemůže logicky přinášet 
očekávané výsledky.

Při používání je potřeba se přesně řídit návodem 
a celý proces na zvolených místech pravidelně opa-
kovat, protože chloupky dorůstají v cyklech. Po určité 
době můžete přejít do udržovací fáze a ošetřovat 
pokožku jednou za několik měsíců.

POUŽITÍ IPL
Epilace pomocí systému IPL je jednoduchá – stačí 
jen pomalu přejíždět po místech, která chcete zbavit 
chloupků. Na obrázku IPL Rowenta, model Instant 
Soft Compact EP9604F0, který se aktuálně prodává 
s výraznou slevou za 3999 Kč.

Jak dlouho mi přístroj vydrží?
Životnost xenonové výbojky, která může být výměn-
ná, ale spíše není (případně ji musí vyměnit v servi-
su) se pohybuje okolo 100 000 záblesků. Jednomu 
uživateli vydrží přístroj na několik let. Při sdílení se 
životnost přímo úměrně zkracuje s tím, kolik lidí 
ho používá. Pro tyto uživatele je jednoznačně lepší, 
pokud zvolí variantu s výměnnými výbojkami – 
jednu koupíte za cca desetinu pořizovací ceny celého 
zařízení.

To, zda je IPL síťově, nebo bateriově napájené, 
nehraje velkou roli. Akumulátorové modely lze stejně 
používat i s připojeným adaptérem. Bezdrátové 
provedení je samozřejmě komfortnější. Vytváření 
záblesků ale spotřebovává dost energie a zapojení do 
zásuvky je i v jeho případě jistotou.

Je IPL bezpečné?

Domácí IPL epilátory jsou bezpečné, protože jsou 
bez výjimky vybaveny senzory kontaktu s pokož-
kou a UV fi ltry. Zařízení se neaktivuje, pokud není 
zcela v kontaktu s kůží, a tak nejsou potřeba žádné 
ochranné brýle, které dostanete v kosmetické salonu. 
Pro fotoepilaci hůře přístupných míst včetně obličeje 
jsou potřeba speciální násady, které většinou výrobci 
k jednotlivým modelům dodávají. Vždy je ale lepší 
dodávané příslušenství ověřit.

Epilátory

Tradiční epilátory patří dnes už mezi stálice nabíd-
ky obchodů s elektronikou. Mnoho žen je používá 
a mnoho na ně zanevřelo. Proč? Někomu vadí bolest, 
která je značně individuální a každý ji vnímáme 
trochu jinak. Co je pro někoho nesnesitelné, může být 
pro jiného jen štípání. Navíc jde o zvyk. Po určité době 
používání je pocit bolesti u značného počtu žen slab-
ší, jenže leckterá z nich není schopna nebo ochotna si 
projít etapou, kdy je pro ni epilace skutečně bolestivá. 
Epilátory proto disponují různými masážní prvky, 
které pocit bolesti snižují či neutralizují. Za základ 
považujeme mikroimpulzy vyvíjené ve vysoké 
frekvenci – cílem je zaměstnat mozek tímto pulzová-
ním a masáží, aby patřičná centra „neměla kapacitu“ 
vnímat bolest z vytrhávání chloupků. Výrobci mohou 
také přidat proud vzduchu ochlazující a současně 
znecitlivující pokožku. Relativní novinkou jsou po-

tom senzory kontrolující tlak, který uživatelka vyvíjí. 
Světelná dioda pak indikuje správné použití, což zvy-
šuje účinnost epilace. Cenově nejdostupnější modely 
je nutné používat výhradně se síťovým adaptérem, 
dražší mají často integrovaný akumulátor a poskytují 
vyšší uživatelský komfort, protože během jejich pou-
žití nebudete zápasit s překážejícím kabelem.

Některé ženy s epilátory ale příliš nepořídí bez ohle-
du na masážní prvky a chytré senzory, protože rotující 
hlava s pinzetami není schopna efektivně zachycovat 
jemné chloupky. Pro pinzety je lepší tužší vlas. S tím 
určitě při výběru epilačního řešení počítejte.

Jelikož vytrhává epilátor celý chloupek s kořín-
kem, trvá pocit hladkých nohou až několik týdnů. Na 
rozdíl od IPL však celkem logicky nezbavuje pokožku 
ještě nevyrostlých či extra krátkých chloupků. Proto 
je efekt kratší než u IPL. Investice do epilátoru je 
každopádně jednorázová, přístroj vydrží několik let 
a náklady na jeho provoz jsou minimální. Vosková 
nebo cukrová epilace tak vycházejí výrazně dráž.

Holicí strojky

Citlivější dámy, které z výběru vyřadí epilátor 
a současně nejsou ochotné investovat do IPL, mohou 
sáhnout po žiletce, ale také klasickém holicím strojku. 
Jeho výhodou je, že se s ním nemůžete říznout a jen 
s ním jemně přejíždíte po kůži. Holení probíhá na 
stejném principu jako u pánských strojků. Dámská 
elektrická holítka používají planžetový systém a na 
trh je dodává spousta výrobců.

NEJNOVĚJŠÍ IPL OD ZNAČKY BRAUN
V průběhu dubna přijde na trh žhavá novinka 
v podobě řady IPL Braun Silk-expert Pro 5, která 
nabídne o čtvrtinu nižší hmotnost a výrazně menší 
rozměry při vysokém výkonu a dlouhé životnosti 
400 000 záblesků. Z dalších specifi kací jmenujme 
10 stupňů intenzity záblesků s jejich automatickou 
regulací dle tónu pokožky (ten měří přístroj 80× za 
vteřinu). Nejvyšší model s označením PL5137 bude 
dodáván včetně nástavce na obličej, holicího strojku 
Gillette Venus Swirl a cestovního pouzdra. S použitím 
pomůže i aplikace do mobilu. Doporučená cena je 
14 999 Kč.

EPILACE, HOLENÍ I PEELING S JEDNÍM PŘÍSTROJEM
V dubnu se dostane na trh nový top model epilátorů 
značky Panasonic, který používá 60 pinzet pro 
zvýšení účinnosti a rychlosti epilace. Současně 
má výkyvnou hlavu o 90 stupňů, takže se během 
pohybu přizpůsobuje tvaru těla. Dodáván je 
s jemným epilačním nástavcem, nástavcem na citlivá 
místa, holicí hlavou s výsuvným zastřihovačem, 
dalším nástavcem na zastřihovač, hlavicí pro péči 
o chodidla a konečně sonickou peelingovou hlavicí. 
Sada s označením ES-EL9A-S503 se bude prodávat 
za 3790 Kč.

»
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ANKETA:  Které trendy na trhu se spotřebiči a pomocníky pro osobní péči 
vnímáte aktuálně jako dominantní? Které produktové kategorie 
se těší největšímu růstu popularity?

Eva Kožušníková
Junior Product Manager CE – Rowenta
Groupe SEB
Vnímání krásy a atraktivity je subjektivní a závis-
lé na módních trendech. Nicméně péče o vzhled 
jako taková nikdy z módy nevyjde, a tak se v této 
kategorii můžeme neustále setkávat s novými 
kreativními výzvami. Trhem aktuálně hýbe 
trend mužské péče o vzhled, a především úpravy 
vousů. Době, kdy se všichni slušní muži denně 
holili dohladka totiž dávno odzvonilo. Vousy 
jsou výrazem mužnosti a prostorem k vymezení 
vlastního stylu. Oblíbené se tak stávají hybridní 
zastřihovače vousů, jako je Rowenta Forever 
Sharp, které umožní střídat styly podle přání. 
Jediným přístrojem je zkrátka možné zastřiho-
vat, tvarovat i holit. Dalším trendem jsou delší 
pečlivě upravované vousy, které se také neobe-
jdou bez pravidelné péče a přesného zastřiho-
vání. Objevují se tak přístroje s více možnostmi 
nastavení délek. Vedle upravených mužů se ale 
rozhodně nezanedbávají ani ženy. Roste zájem 
o novinky, které zkracují dobu úpravy, a přesto 
s nimi dosáhneme perfektního výsledku. Oblí-
bené jsou kvalitní žehlicí kartáče, jako je Power 
Straight, vlnkovačky a konické kulmy. 

Kristýna Urbanová
marketingová asistentka – Braun
Orbico
Hladce oholená tvář už není trendy, proto přichá-
zíme s novinkou pro letošní rok, a to s multi-
funkčním řešením typu „10 v 1“, zastřihovačem 
vlasů a vousů Braun MGK7020. Balení je oprav-
du plné příslušenství. Obsahuje 4 nástavce s 13 
možnostmi nastavení délky (1-10 mm, 11-20 mm, 
1 a 2 mm), dále je součástí balení nástavec pro 
přesné kontury, mini holicí planžeta, nástavec na 
tělo, nástavec pro uši a nos. Proces nabíjení uži-
vatelům určitě zpříjemní nabíjecí stojánek a LED 
indikátor stavu nabití baterie. Díky výkonné 
Li-Ion baterii dosahuje doba bezdrátového pro-
vozu až 100 minut. Veškeré příslušenství je plně 
omyvatelné pro případ, že by vám nestačil čisticí 
kartáček. V případě, že si potrpíte na hladké 
detaily, můžete využít žiletku Gillette Flexball, 
kterou najdete v příslušenství také. Třešničkou 
na dortu je pak cestovní sáček, do kterého si po 
použití můžete zastřihovač uložit včetně veške-
rého vybavení.

Lukáš Bouchal
obchodní a produktový manažer – osobní péče
Panasonic
V současné době pozorujeme na trhu několik 
zajímavých trendů. V první řadě dnešní spotře-
bitelé preferují vysoce účinné a multifunkční 
přístroje. Například v kategorii epilátorů, i přes 
vzrůstající trend IPL, existuje silná skupina 
zákazníků požadující kotoučové multifunkční 
epilátory. Proto i Panasonic reaguje na poptáv-
ku, a letos přichází s řadou epilátorů ES-EL, 
která kromě základních parametrů (60 pin-
zet a 90stupňové výklopné hlavy) obsahuje 
i širokou nabídku různých druhů přídavného 
příslušenství.

V oblasti pánské péče jsme letos vstoupili do 
stále populárnější kategorie multifunkčních 
zastřihovačů s novou řadou I-shape na vousy 
i na tělo. Nové zastřihovače jsou atraktivní, nejen 
díky svému širokému použití, ale také čistému 
designu a špičkovým japonským čepelím, které 
jsou zárukou precizní úpravy.
Další důležitý trend se odehrává v oblasti zubní 
hygieny, respektive v kategorii ústních sprch, 
kde zaznamenáváme prudký nárůst a velkou 
dynamiku. Zcela jistě se zde odráží vzrůstající 
počet lidí, kteří dbají na pravidelnou a pečlivou 
zubní hygienu a prevenci vzniku paradontál-
ních onemocnění. Navíc nabízí Panasonic jako 
jediný na trhu v této oblasti kompletní portfolio 
produktů – od cestovních sprch až po vysoce 
výkonný stolní model. 
Na závěr bych rád zmínil, že i přes celkový pokles 
kategorie pánských holicích strojků, Panasonic 
zaznamenává nárůst v segmentu prémiových 
strojků s nejvyspělejšími technologiemi.

Lokální péče o pleť

Některé značky se silnou speciali-
zací na péči o krásu rozšířily a na-
dále rozšiřují své katalogy o další 
typy zařízení. Najdete u nich 
proto i takzvané přesné epilátory, 
určené například k úpravě obočí 
nebo odstranění chloupků z ob-
lasti nad horním rtem. Případně 
se hodí k přesné epilaci v oblasti 
bikin a podobně.

Čištění pleti

Poměrně novou kategorií na trhu 
jsou přístroje pro účinné čištění, 
peeling či nanášení krémů na pleť. 

Většinou se jedná o zařízení s výměnnými hlavicemi, 
které se nasazují na univerzální tělo. Výhodou oproti 
manuální péči je jednoznačně vyšší účinnost, které 
docílí zařízení jemnými kmity a vibracemi. Výrazněji 
rychleji se také zbavíte například make-upu nebo 
provedete důkladné vyčištění pórů pleti.

Kompletní sady

Některé značky přicházejí ve svých katalozích 
s nabídkou kombinovaných sad, které tvoří napří-
klad epilátor s dalšími výměnnými hlavicemi včetně 
klasické holicí a dále základní sestava pro čištění pleti. 
Tyto sady jsou pochopitelně cenově výhodnější, než 
když pořizujete jednotlivá zařízení a příslušenství 
k nim zvlášť. PŘESNÁ A BEZBOLESTNÁ ÚPRAVA NA CITLIVÝCH MÍSTECH

Další novinkou, která přijde na trh letos v červnu, je přesný zastřihovač 
Panasonic ES-WF62, který je určen pro holení v oblasti tváře, podpaží 
a bikin. 
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Produktové tipy 

Profesionální výkon díky 
bezkartáčovému motoru
Vysoušeč vlasů Rowenta 
Ultimate Pro CV9620F0
Profesionální kadeřníci používají především 
vysoušeče s AC motory nebo nejvyspělejší modely 
s takzvanými bezkartáčovými motory. Kdo chce ta-
kový vysoušeč pro domácí použití, může sáhnout 
po modelu Rowenta, který se vyznačuje vysokým 
výkonem, odolnou konstrukcí a díky použitému 
motoru také nadstandardní spolehlivostí. Digitál-
ní motor má totiž 2× delší životnost než tradiční 
AC motor. Navíc je až 4× tišší. Ultimate Pro nabízí 
3 nastavení teploty a 3 rychlosti proudu vzduchu. 
Dodáván je s koncentrátorem a difuzérem.
Doporučená cena: 2999 Kč

Kompletní řešení pro muže
Multifunkční zastřihovač Braun MGK7020
Hladce oholenou tvář nahrazuje stále větší množství mužů pečlivě upravenými vousy. Braun 
proto pro letošní rok přichází v této kategorii se zajímavými novinkami včetně tohoto multifunkč-
ního řešení typu „10 v 1“ pro zastřihování vousů, vlasů, ale i chloupků v nose nebo v uších. Celkem 
obsahuje balení 4 nástavce s 13 možnostmi nastavení délky (1-10 mm, 11-20 mm, 1  a 2 mm), dále je 
součástí balení nástavec pro přesné kontury, mini holicí planžeta, nástavec na tělo a nástavec pro 
uši a nos. Nechybí dobíjecí stojánek, cestovní sáček, čisticí kartáček a jako bonus žiletka Gillette 
Flexball. Strojek používá Li-Ion baterii, která vydrží na jedno nabití až 100 minut. Veškeré příslu-
šenství je plně omyvatelné pro případ, že by vám nestačil čisticí kartáček.
Doporučená cena: 2299 Kč

Dokonale čisté mezizubní 
prostory kdekoliv
Přenosná ústní sprcha Panasonic EW1511
Přestože obrovský růst zažil hlavně trh elektrických zubních 
kartáčků, velký potenciál dřímá i v dalších kategoriích péče 
o zuby. Například ústní sprchy jsou ideální alternativou 
mezizubních kartáčků, jejichž pravidelné používání není 
pro mnoho lidí komfortní. Tato přenosná sprcha s integro-
vanými akumulátorem pomáhá čistit mezizubní prostory 
citlivým a pohodlným způsobem. Dále masíruje dásně 
a samozřejmě čistí i parodontální váčky. Vhodná je také pro 
uživatele s rovnátky. K čištění slouží pouze proud vody a ul-
trazvuková technologie, díky níž sprcha účinně odstraňuje 
plak z povrchu zubů, což běžné modely nedokážou.
Doporučená cena: 2299 Kč

Ošetření a revitalizace pokožky
Rotační a vibrační čistič 
pleti Bellissima 5100
Jak jednoduše, rychle a pohodlně pečovat o pokož-
ku, a to nejen na obličeji? Zajímavým řešením je 
přístroj s výměnnými kartáčky s různým zaměře-
ním. Základ tvoří samotné zařízení, na které mů-
žete nasadit jemný peelingový kartáček, který lze 
používat dvěma způsoby. Buď pro mokré čištění 
kůže, jehož cílem je odstranění odumřelých buněk 
a zabránění zarůstání chloupků, nebo pro suché 
čištění, které stimuluje a masíruje pokožku, při-
čemž ji čistí ještě efektivněji. Součástí příslušenství 
jsou také 2 čisticí kartáčky pro běžnou, respektive 
citlivou pokožku a hlavice s přírodní pemzou pro 
odstranění zhrublé kůže na namáhaných partiích, 
jako jsou například chodidla. Přístroj je voděodolný 
a na jedno nabití vydrží v chodu až 60 minut.
Doporučená cena: 1999 Kč

Krása vychází z nitra, 
dýchejte čistý vzduch
Čistička vzduchu Rowenta 
Intense Pure Air PU 4020F1
Přestože je péče o krásu především 
záležitostí úpravy vlastního zevněj-
šku, přispívá k ní nepochybně také 
prostředí, ve kterém žijeme. Na trhu 
tak dlouhodobě roste poptávka po 
čističkách vzduchu. Loni na podzim 
uvedla značka Rowenta na trh novin-
ku v podobě tohoto modelu schop-
ného zachytit ze vzduchu až 99,99 % 
nečistot pomocí čtyřstupňové fi ltrace. 
Najdete u ní také patentovanou tech-
nologii NanoCaptur zajištující likvidaci 
formaldehydu a senzory čistoty vzdu-
chu spolu s automatickou regulací 
výkonu dle naměřených hodnot. Její 
hlučnost začíná už na 22 dB(A) při 
nejnižší rychlosti proudění vzduchu. 
Praktický je také její noční režim pro 
tichý chod při optimalizaci výkonu 
v daném prostředí.
Doporučená cena: 5999 Kč

PÉČE O KRÁSU 
A TĚLO

23


