HUIDTHERAPIE

ONTHAREN
Bij de behandeling van het definitief ontharen is het belangrijk dat u van tevoren goed op de
hoogte bent van de instructies. Wij vragen u dan ook deze richtlijnen zorgvuldig door te lezen.
Wat houdt de behandeling in?
De laser behandeling is geschikt voor zowel donkere als lichte haren en mogelijk op alle
huidskleuren. Deze behandeling geeft een permanente reductie van de haren. Tijdens de
behandeling worden er laserpulsen gegeven, welke de haar absorbeert en omzet in warmte, zodat
de haarwortel vernietigd wordt en er geen haar meer kan terug groeien.
Het is belangrijk om te weten dat haren in verschillende fases groeien en aangestuurd worden door
hormonen. Aangezien haren alleen in de groeifase vernietigd kunnen worden, zijn er altijd
meerdere behandelingen nodig. Het optimale resultaat wordt verkregen uit een reeks
opeenvolgende behandelingen. Afhankelijk van het gewenste resultaat adviseren wij gemiddeld 610 behandelingen, met tussenpozen van 6 weken. Na ongeveer 2 weken vallen de vernietigde
haren uit of merkt u dat de haren minder, dunner, lichter of zachter terugkomen.
Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?
Onderstaande punten zijn belangrijk voor een veilige behandeling en om optimaal resultaat te
behalen:
Uw huid mag niet door de zon gebruind zijn. Maak drie tot zes weken voor de behandeling
geen gebruik van zonnebank, tanningscrème/spray of zelfbruiners en niet zonnebaden;
Vier à zes weken voorafgaand aan de behandeling niet meer epileren, harsen of bleken.
Scheer of knip haren in het te behandelen in ieder geval gebied 1 – 2 dagen van te voren of
gebruik minimaal 2 weken van te voren ontharing crème;
U mag tot 4 weken voor de behandeling geen andere (diepe) behandelingen hebben
gehad bij een schoonheidsspecialiste, dermatoloog of cosmetisch arts;
De kosten van de behandeling dient u ter plaatse contant of per pin te voldoen. Facturen
ontvangt u na de behandeling per email.
Informeer uw huidtherapeut voor de behandeling altijd over (wijziging in) de medicatie,
homeopathische middelen en crèmes die u gebruikt. Gedurende een antibioticakuur wordt er niet
behandeld.
Er mag niet behandeld worden tijdens zwangerschap, gebruik van vitamine A-zuur
(isotretinoïne/roaccutane), geschiedenis van keloïd litteken vorming, bestraling, interne
defibrillator, pacemaker, actieve herpes simplexvirus (koortslip) in het te behandelen gebied, als u
insuline afhankelijke diabetes heeft in combinatie met een slechte wondgenezing of als de huid
extra gepigmenteerd is.

Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling?
De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte van het te behandelende gebied. Uw
huidtherapeut neemt dit met u door. De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol. Op de huid
worden laserflitsen gezet die warm en/of prikkend kunnen aanvoelen.
Na de behandeling wordt een herstelende crème aangebracht die direct verzachtend werkt. De
huidtherapeut adviseert u over de juiste nazorg voor thuis, zodat de huid goed kan herstellen.
Na de behandeling
De huid kan direct na de behandeling lichtrood gekleurd zijn en warm aanvoelen. Wanneer deze
warmte langdurig aanhoudt, kunt u het gebied koelen en/of insmeren met de geadviseerde
huidherstellende crème. Binnen enkele uren zal deze reactie verdwijnen.
Irriteer het behandelde gebied niet chemisch of mechanisch gedurende een aantal dagen na de
behandeling.
Vermijd UV-straling de eerste week na de behandeling en gebruik tussen de behandelingen door
een goede zonbeschermingsfactor (SPF 30 of hoger). De huidtherapeut adviseert u over de juiste
zonbescherming en thuiszorg voor een optimaal huidherstel.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van het gewenste resultaat, uw huid en meespelende
factoren, zoals hormoonschommelingen. Haarreductie is gemiddeld mogelijk tussen de 80 en 90%.
Indien het gewenste resultaat is bereikt, kunt u op advies van de huidtherapeut en naar eigen wens
afspraken maken voor onderhoudsbehandelingen in de toekomst.
Bij een klein percentage van de mensen slaat de behandeling niet aan. Resultaten worden per keer
geëvalueerd en indien nodig worden er foto’s gemaakt om dit resultaat te evalueren.
Wat zijn de mogelijke complicaties?
De behandelingen worden bij Cosmetique Totale alléén uitgevoerd door kwaliteitsgeregistreerde
huidtherapeuten (lid van de NVH) die werken met hoogstaande en kwalitatieve
behandelmethodes, zodat u verzekerd bent van een veilige behandeling. Complicaties zoals
pigmentverkleuring, blaarvorming of huidinfecties kunnen na een behandeling optreden, ook al
besteden wij veel zorg aan de uitvoering. De meeste reacties zijn van voorbijgaande aard. Wanneer
de voorzorgsmaatregelen en instructies goed opgevolgd worden, komen deze complicaties zeer
zelden voor. Bij vermoeden van een complicatie of bij vragen omtrent de nazorg adviseren wij u
altijd contact op te nemen met Cosmetique Totale.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze richtlijnen nog vragen, dan zal uw behandelaar deze graag met u
doornemen. Bij twijfel, vragen of problemen kunt u 6 dagen per week (ma t/m za) bellen naar
0229-277419 of e-mailen naar info@skin-solutions.nl.
Bij verhindering dient u zich minimaal 48 uur van tevoren af te melden. Indien niet tijdig is
afgemeld, zijn wij helaas genoodzaakt om 25 euro consultkosten in rekening te brengen.
(Geldige afmelding per telefoon, voicemail of e-mail)

Resultaten zijn afhankelijk van diverse persoonlijke factoren en verschillen per persoon waardoor
garantie niet mogelijk is. Laat u daarom altijd goed informeren bij de specialist over de verschillende
behandelmethodes en uw verwachtingspatroon.
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