Duurzaam ontharen met Laser.
Meer informatie hier verkrijgbaar.
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contactgegevens

Velure S800
laser behandeling
werkt selectief en heeft een diep penetratie vermogen. Dit type laser is het meest
geschikt voor het verwijderen van de blauwe spataders en voor epilatie. Hij werkt
snel, doeltreﬀend en veilig voor elk type huid met een minimum aan pijnervaring.
Uw activiteiten kunnen direct na de behandeling hervat worden.

1

De behandeling gebeurt door middel van laserlicht. Dit licht wordt
geabsorbeerd door melanine, in het pigment dat zich van nature in
het merg van het haar bevindt. Deze absorptie van licht veroorzaakt
een warmteontwikkeling, die naar het haarzakje wordt geleid. Zodra
de temperatuur in het haarzakje 70°C bedraagt, gaat het haarzakje
samensmelten (coaguleren). Hierdoor sterft het haarzakje af en wordt het
vermogen om opnieuw te groeien vernietigd. Na een l0-tal dagen groeien
die haartjes die geraakt zijn vanzelf uit.

2

In de actieve groeifase is de behandeling met de laser het eﬀectiefst. Tijdens
de rustfase geeft de behandeling geen resultaat. Aangezien niet alle haren
zich tegelijk in de groeifase bevinden, wordt de behandeling herhaald na 4 à
6 weken.
Om die reden zijn gemiddeld 3 à 4 behandelingen nodig, afhankelijk van het
behandelde lichaamsdeel.

3

Naarmate de huid lichter en het haar donkerder is, zal de behandeling
eﬃciënter zijn. Voor donkere huidtypes of mensen met lichte haartjes
kunnen er meerdere behandelingen nodig zijn.

4

De pijnervaring is verwaarloosbaar en varieert per individu en per
lichaamsdeel. De meeste mensen ervaren een tintelend gevoel of een
priksensatie.

Indien u drager bent van het herpes simplex virus (koortsblaas), is het aangewezen
om preventief ‘Zovirax’ in te nemen, voor en tijdens een behandeling van het
gelaat, aangezien elke laserbehandeling de groei van virale cellen stimuleert.

5

Na de behandeling kan er een kleine roodheid ontstaan
die diezelfde dag zal wegtrekken.

6

Patiënten dienen 3 weken voor de behandeling blootstelling aan de zon of
zonnebank en het gebruik van selftanning producten te vermijden. Na een
intensieve zonvakantie, dient 5 weken met de behandeling te worden gewacht.

7

Tijdens de behandeling en 6 weken ervoor mag er niet worden geëpileerd of
geharst. Tijdens deze periode mag er enkel worden geknipt of geschoren.
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Storingen in de hormoonspiegel, die veroorzaakt kunnen worden door de
puberteit, zwangerschap, borstvoeding, menopauze, bepaalde medicatie of
ziektebeelden kunnen nieuwe haarontwikkeling geven.
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