INFORMATIEFORMULIER
1. MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN DE BEHANDELING
A. BEHARING DIE HET BEST BEANTWOORDT
• Laserontharing werkt het best op dikke, sterk gepigmenteerde beharing: men bekomt een permanente vermindering van de beharing die maximum 80 tot 90% bij vrouwen en
•
•
•
•

70 tot 80% bij mannen kan bedragen.
Deze vermindering hangt af van de plaats en de structuur van de beharing.
Laser-ontharing behandelt enkel het effect van de beharing, niet de oorzaak.
Hormonale storingen in het lichaam, geneesmiddelen en/of voedingssupplementen zouden de cyclus van de beharing kunnen verstoren en ‘slapende’ follikels ‘wekken‘.
Op blond en/of zeer dun haar, helderder dan de huid, zal enkel een tijdelijk effect bekomen worden.

B. AANTAL BEHANDELINGEN
• De cyclus van een haar is complex en varieert van de ene anatomische plaats tot de andere. Voor behandelingen van gelaat en armen kunnen meer behandelingen nodig zijn.
• Het aantal behandelingen hangt ook af van het type huid, het aantal haren en het soort haar (kleur en dikte).
• Gemiddeld dient rekening gehouden te worden, voor huidtype I, II en III, met 5 tot 8 behandelingen bij vrouwen, 6 tot 12 behandelingen bij mannen.

Voor huidtype IV, V en VI kunnen meer behandelingen nodig zijn. Op zones die reeds werden behandeld met andere technieken zien we soms een verfijning van de beharing.
Om daar mooie resultaten te bekomen hebben wij meerdere behandelingen nodig.
C. INTERVAL TUSSEN DE BEHANDELINGEN
• Enkel de haren in actieve fase kunnen behandeld worden. Voor de behandelingen moet een minimum tijd gerespecteerd worden tussen de behandelingen van:

3 tot 8 weken voor het aangezicht, bikini en oksels.
8 tot 12 weken voor de benen, de armen, de rug en de borstkas.
• Voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt: wacht af tot hergroei van het haar en maak dan een afspraak.
•
•

2. VOORZORGSMAATREGELEN EN AANBEVELINGEN
A. VÓÓR DE BEHANDELING

Blootstelling aan de zon
• Voor een optimale behandeling in alle veiligheid is het verboden de te behandelen plaats bloot te stellen aan zonlicht, 3 tot 6 weken alvorens
de behandeling te starten. Bescherm dus die plaats regelmatig met een sunblock, elke twee uur.
• Bruiningsversnellers of het gebruik van ‘ bruinen zonder zon ‘ dienen gestopt te worden 2 weken vóór de laserbehandeling.
Medicatie en/of voedingssupplementen
• Bepaalde geneesmiddelen en/of voedingssupplementen maken de huid lichtgevoelig en kunnen de behandeling beïnvloeden.
Voorbereiden van de huid
• Vóór de behandeling wordt de huid gereinigd met zeepwater en/of een zachte huidreiniger. Doel is geen enkel spoor van maquillage te hebben of deodorant.
Gebruikt u essentiële oliën, gelieve dit te melden op voorhand.
• Het haar dient compleet weggeschoren te worden 2 tot 3 dagen op voorhand. Scheren van fijne haartjes best vermijden. Niet scheren in het gelaat, de dikkere haartjes knippen mag wel.
• Ontharingscrème (Veet) of een scheermes zijn toegelaten.
• Niet ontharen met was, pincetten of elektrisch minstens 6 weken vóór de eerste laserbehandeling, u mag wel scheren.
• Stoppen met kleurshampoos of bleekmiddelen minstens 2 weken vóór de laserbehandeling.
B. DE BEHANDELING
• Tijdens de laserbehandeling voelt u een korte speldenprik. Deze duurt slechts enkele milliseconden en dit gevoel is verschillend van persoon tot persoon.
• Sterk behaarde zones vertonen direct na de behandeling een rode verkleuring (zoals een allergie) gedurende 2 tot 5 uur, vergelijkbaar met zonnebrand.
C. NA DE BEHANDELING

Bruinen
• Zolang een rode en/of geïrriteerde huid zichtbaar blijft, dient een sunblock gebruikt te worden en dient elke blootstelling aan de zon vermeden te worden met risico op abnormale
pigmentvorming.
• Een strandvakantie in de zon onmiddellijk ná de behandeling wordt afgeraden.
Onderhoud van de huid
• Indien nodig geacht, kan een kalmerende zalf worden aangebracht na de behandeling (Flammazine®, Flamigel®, Bepanthol® …)
• U mag terug maquillage (of deodorant of parfum) aanbrengen de volgende dag.
In afwachting van de volgende behandeling
• Tijdens de week, volgend op de behandeling, lijkt het of het haar ‘hergroeit‘. Dit zijn enkel de haartjes die uit het haarzakje worden afgestoten.
• De hergroei van de niet behandelde haren wordt bij de volgende behandelingen vernietigd.
• Tussen de behandelingen is het belangrijk de haren niet uit te trekken: géén pincet, géén was, géén elektrische ontharing (blend). Scheren of ontharingscrème is toegestaan.

3. RISICO’S EN SECUNDAIRE EFFECTEN
• Het niet respecteren van de blootstelling aan de zon kan hyper-of hypopigmentatie veroorzaken (witte en/of bruine vlekken) gedurende gemiddeld 3 maanden.
• Op gevoelige plaatsen kan roodheid ontstaan die 2 dagen of meer zichtbaar kan blijven.
• Bepaalde spots kunnen ‘korstjes’ veroorzaken die 2 tot 3 dagen zichtbaar blijven. Niet krabben en geen blootstelling aan de zon zolang het niet volledig verdwenen is.
• Bij gebruik van bepaalde fotogevoelige medicatie kan een reactie ontstaan. Meld dit vóór uw behandeling.
• Zelden kan een allergische reactie optreden. U zal dan na 6 tot 24u een jeukend of prikkelend gevoel hebben. Hier en daar zie je dan rode plekjes op de huid (cfr. Muggenbeten)
Gebruik bij dit soort reacties Trihistalex® zalf om de allergie en de jeuk te onderdrukken. Allergie is géén contra-indicatie voor de behandeling.
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 behandelingen. Ik heb de antwoorden op mijn vragen
begrepen.Ik onderga de behandeling uit vrije wil en op mijn eigen verantwoordelijkheid, ik zal de hierboven beschreven voorzorgsmaatregelen naleven.
													

