
VOORZORG BIJ EEN LASERBEHANDELING 
 
Gratis je eerste kennismakingsgesprek met een proefplaatsing en prijs bepaald 
 
We nemen een formulier door met de contra-indicaties. Daarbij bespreken we wat je wensen zijn en leggen we uit- en laten 
we je voelen -wat je kan verwachten.  Hierbij is het niet belangrijk dat je het behandelde deel wel of niet geschoren hebt. 
Bij een proefplaatsing scheren we evt alsnog zelf een klein stukje weg. Dan beginnen we met de proefbehandeling. En 
wordt het apparaat ingesteld op jouw huid en beleving. Na een paar dagen neem je weer contact met ons op hoe de huid 
heeft gereageerd zodat we een datum kunnen afspreken wanneer je wilt beginnen. 
 
De werking van laserontharing 
De werking van ontharen met laser is als volgt. De door de laser uitgezonden zuivere en krachtige lichtstraal wordt omgezet 
in warmte en door het pigment in het haar naar het haarzakje geleid. De haarwortel wordt hier door de vrijgekomen 
warmte vernietigd. Door het zuivere en zeer krachtige laserlicht worden zelfs de dieper gelegen haarworteltjes bereikt 
waardoor maximaal resultaat wordt behaald. Omdat het laserlicht alleen bij het pigment in het haarzakje kan komen, blijft 
de huid zelf ontzien. 
 
 
Je eerste laserbehandeling 
Eerst maken we een foto van het behandelgebied, zo kunnen we gedurende tijd de verschillen zichtbaar maken. Je hoeft 
eigenlijk niet veel te doen, alleen te zorgen dat de huid schoon en geschoren (1 dag van te voren) is. Geen donker 
ondergoed (in verband met hoge mate lichtabsorptie), bij voorkeur wit ondergoed. Gebruik geen make-up, bodylotion, 
deodorant op het behandelde deel, anders graag even aangeven dan maken wij het voor je schoon. 
 
Wat voel je? 
De huid wordt gedesinfecteerd op de behandelde plek. Gemarkt met een potloodje. Daarna wordt er een gel opgebracht 
om de laser soepel te kunnen bewegen en de huid koel te houden. De kop van de laser is koud; de huid wordt daardoor ook 
gelijk gekoeld. We verplaatsen over het te behandelen gebied. Door de verkoelde kop en extra koeling uit de laser ervarr je 
geen pijn maar hooguit de warmte voelt wat voor jou zeker verdraagzaam is. 
 
 Let op! 

• Je mag de eerste 6 weken geen Epilady gebruiken, gewaxt en/of geëpileerd zijn. Alleen scheren. 

• De huid mag niet in de zon ( 4 weken voor en na de laser behandeling)  en maak geen gebruik 
zelfbruiningsmiddelen. 

• Je mag natuurlijk wel naar buiten maar gebruik een hoge beschermingsfactor (v.a. 30SPF) 
 
HOE VAAK EN HET RESULTAAT: 
Door de hoge effectiviteit zijn er meestal slechts 6- 9 behandelingen nodig. Er is vaak al een zichtbaar effect na 1 
behandeling. De behandeling wordt meestal elke 6-8 weken herhaald, dit om een optimaal resultaat te behalen. Haren 
groeien namelijk in drie fases zo weten we zeker dat we zoveel mogelijk haren kunnen behandelen. Het is ook afhankelijk 
van het te behandelen gebied en je individuele haargroei. Na een effectieve behandeling vallen de haren binnen 2 weken er 
vanzelf uit. Er wordt gemiddeld genomen een haarreductie bereikt van ongeveer 80%-90%. 
 
WANNEER WEL EN WANNEER GEEN LASER? 
Haren kunnen alleen worden behandeld, wanneer deze zich in de groeifase bevinden. Tijdens deze fase bevatten de haren 
genoeg pigment. Hier heb je zelf geen invloed op. De mogelijkheden worden met u doorgenomen in een intakegesprek. 
Hierna wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Dit is afhankelijk van uw huid, haargroei en wensen. Ook worden 
er enkele proefflitsen geplaatst, om het effect en de juiste instellingen te bepalen. Hierdoor krijgt u ook een beter beeld van 
de behandeling en wat je kunt verwachten. Het beste behandelresultaat wordt verkregen door de behandelplan op te 
volgen. 
 
NAZORG/ADVIES 
Na de behandeling adviseren we je deze adviezen en nazorg aan te houden om het hele behandelproces zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Daarom hebben wij ook je medewerking nodig om de voor-na instructies goed op te volgen voor het 
beste resultaat. De eerste uren de behandelde huid zoveel mogelijk ontzien en behandel de eerste 2 dagen de huid 
voorzichtig. 
– De eerste 2 a 3 dagen niet zwemmen of gebruik maken van warmte bronnen. Ook niet te heet douchen. 
– Ga niet in de zon (minstents 4 weken voor en na de behandeling) of onder de zonnebank en gebruik geen 
zelfbruiningscreme’s. De huid moet zoveel mogelijk zijn eigen kleur behouden, zodat de behandeling steeds onder 
gelijkwaardige condities kan plaatsvinden. Risico van (tijdelijke) pigmentverschuiving wordt daardoor beperkt. Je mag wel 
naar buiten maar gebruik een hoge beschermingsfactor (v.a. 30SPF) 
– Zijn de oksels behandeld gebruik de eerste 2 dagen geen deodorant of de daarvoor bestemde deodorant speciaal 
voor een behandelde huid. 



– Tussen de behandelingen trek of pluk niet aan de haartjes deze vallen er vanzelf uit. 
– Na 1 a 2 weken na de behandeling kan het behandelde deel gaan jeuken. Advies is voorzichtig een licht scrubmiddel te 
gebruiken, dit helpt tegen jeuk. Nooit krabben! 
– Je kunt over het algemeen direct na de behandeling je normale bezigheden hervatten. 
 
WAAROM ONZE SPLENDORX LASER 

• Eerste laser met een vierkante spot, waardoor energie niet verloren gaat en effectiever behandeld kan worden 
zonder dat gedeelten over geslagen kunnen worden. Ook wordt hierdoor niet teveel warmte afgegeven waardoor 
de kans op verbranding minimaal is 

• De Laser zendt een gebundelde krachtige energiestraal van twee golflengte( NDYAG en ALEXANDRITE), hierdoor 
gaat geen licht verloren en is de effectiviteit is optimaal voor alle haar- en huidtypen. 

• Door de twee golflengtes worden donkere huiden effectief gelaserd, vaak liggen deze haartjes wat dieper 
waardoor dit hiervoor lastiger was. 

• Dankzij de verkoelingskop en het blijven bewegen van het apparaat wordt er geen schade toegebracht aan het 
omringende weefsel. 

• Bijna pijnloos door de dubbele koelkop. 
• De laser is werkt super snel! Binnen 25 minuten zijn beide benen gelaserd. Dit scheelt tijd! 
• De laser is de uiterst kritische Amerikaanse keuringsdienst FDA voor ontharing is goedgekeurd. 
• Beperkt aantal behandelingen nodig, dus tijdswinst en geldbesparing. 
• Hierdoor vaak voordeliger dan andere methodes. 

 
 
Boek hier je afspraak ( boekings llink) 
 
 
 
 

 


