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Infofiche laserontharing

 Welke beharing is geschikt?

 - Laser ontharing is het meest geschikt voor mensen met dik, sterk gepigmenteerde beharing
 - De beharing hangt af van de plaats en de structuur van de beharing
 - Hormonale storingen in het lichaam kan de cyclus van de beharing verstoren en kunnen ‘slapende’ haren weer   
 wakker maken
 - Op blond en/of dun haar, kan het resultaat minder zijn dan verwacht

--> Na een laser behandeling zal er een permanente haarreductie optreden van maximum 80 à 90 %

Hoe groeien de haren?

 1. De eerste fase (anagene fase) is de actieve groeifase waarin het haartje verbonden is aan de wortel en heeft zijn   
 haarkleur ontwikkeld. In deze fase is de laserbehandeling zeer effectief.
 2. De tweede fase (katagene fase) is de overgangsfase waarin de haarwortel los komt.
 3. De derde fase (telogene fase) is de rustfase. De haargroei is gestopt en het haartje valt uit.

--> Enkel in de actieve fase zal de behandeling doeltreffend zijn. Door de haren te EPILEREN en te HARSEN word de haarcyclus 
verstoord en zal de behandeling niet meer doeltreffende zijn!

Er moet een minimum tijd gerespecteerd worden tussen de behandelingen. Enkel de haren in actieve fase kunnen behandeld 
worden:

 o 4 à 6 weken voor het aangezicht, bikini en oksels
 o 6 à 10 weken voor de benen, armen, rug en de borstkas

--> Voor een volgende behandeling: wacht af tot hergroei van de haren

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

 - De aantal behandelingen hangt af van het huidtype en het soort haar
 - Mensen met donkere haren kunnen snelle resultaten verkrijgen, omdat de haren meer pigment bevatten.
    
--> Gemiddeld, zijn er 4 à 8 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Aandachtspunten voor de behandeling:

 - Blootstelling aan de zon – zonnebank: Voor een optimale behandeling in alle veiligheid, wordt aangeraden de te   
 behandelen plaats niet bloot te stellen aan zonlicht, 3 à 6 weken vóór de behandeling te starten.

 - Bescherm de plaats regelmatig met een sunblock, elke twee uur.

 - Bruinversnellers of het gebruik van ‘bruinen zonder zon’ dienen gestopt te worden 2 weken vóór de laserbehandeling.
 
 - Bepaalde medicatie en/of voedingssupplementen zijn lichtgevoelig en kunnen de behandeling beïnvloeden (roac 
 cutane, ...)

Voorbereiding van de huid:

 - Vóór de behandeling wordt de huid gereinigd. Doel is om geen enkel spoor van make-up te hebben vb. deodorant. Bij  
 gebruik van essentiële oliën, gelieve dit te melden op voorhand

 - Het haar dient compleet weggeschoren te worden 1 à 2 dagen op voorhand, enkel met een scheermes!

 - Niet ontharen met WAX, pincetten of elektrisch, minstens 6 weken vóór en na de laserbehandelingen

 - Stoppen met kleurschampoos of bleekmiddelen minstens 2 weken voor de laserbehandeling

De behandeling

 - Tijdens de laserbehandeling kan u lichte prikkels voelen. Dit duurt slechts enkele milliseconde en dit gevoel is verschil 
 lend van persoon tot persoon.

 - Sterk behaarde zones kunnen direct na de behandeling een rode verkleuring vertonen. Dit verdwijnt spontaan, meest 
 al na 2 à 5 uur.

Na de behandeling
    
 - Na de behandeling dient men elke blootstelling aan de zon of zonnebank te vermijden! Dit om risico op abnormale  
 pigmentvorming (wit of bruin verkleuring van de huid) te voorkomen tot 4 weken na de behandeling!

 - Een strandvakantie in de zon direct nà de behandeling wordt afgeraden

 - Indien nodig geacht, kan een kalmerende gel worden aangebracht worden (Aloë vera, Flamigel, Soothe ...)

 - Make –up , deodorant of parfum mag de dag nadien terug aangebracht worden.

In afwachting van de volgende behandeling

 - Na de behandeling lijkt het haar te ‘hergroeien’. Dit zijn enkel de haartjes die uit het haarzakje worden afgestoten. Niet  
 aan trekken met een pincet!
 
 - Op gevoelige plaatsen kan een roodheid ontstaan die 2 dagen of meer zichtbaar kan blijven.

 - Bepaalde spots kunnen ‘korstjes’ veroorzaken die 2 à 3 dagen zichtbaar blijven. Niet aan krabben.

--> Elke reactie na de behandeling dient gemeld te worden!

Door dit exemplaar te ondertekenen, verklaar ik de informatie over laserontharing bekomen en begrepen te hebben. Ik ga 
akkoord met de behandeling, ik onderga uit vrije wil en voor mijn eigen verantwoordelijkheid, ik zal de hierboven beschreven 
voorzorgsmaatregelen naleven.
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