LASER ONTHARING MET DE

DIODE ICE LASER
De juiste voor & nazorg:
Doelgericht van uw overbehandeling af met de Diode Ice Laser!
De Diode Ice Laser is voorzien van alle wettelijke certificaten voor veiligheid. De laser straal
wordt enkel opgenomen door het pigment van de haarwortel zodat deze het haarzakje kan
vernietigen. De laser instellingen zijn heel nauwkeurig ingesteld om de juiste diepte en locatie
van de haarwortel vast te stellen. De gekoelde kop koelt de huid gedurende de behandeling
voor optimaal comfort, waardoor we pijnloos kunnen behandelen en beschadiging van de
huid geen kans maakt.
Hier dient u rekening mee te houden voorafgaand de behandeling:
Voor de behandeling dient het gebied geschoren te zijn. Het liefst nat geschoren want hoe korter
de stoppel hoe minder warmte er op de huid wordt vastgehouden door de laser. Scheer met een
wegwerp mesje (niet elektrisch).
De laser werkt het meest effectief wanneer de huid op haar lichtst is. Voor een meest effectieve
behandeling is het aangeraden de zone 2 weken voor de behandeling niet bloot te stellen aan uv
zonlicht.
Na ongeveer een week mag de huid weer worden blootgesteld aan zon of zonnebank. Dit om
pigmentvlekken of zonneallergie te voorkomen. Bedek de behandelde zone een week naar de
behandeling met kleding of smeer een zonnefactor met minimale beschermingfactor 30.

6 weken van te voren mag u het gebied niet epileren of waxen. Het haar is dan uit het
haarzakje verwijderd, waardoor de laser het niet kan behandelen.
Een week voor de laser behandeling mag er geen gebruik worden gemaakt van zelfbruiners
of spraytanning. In de bruiners zit een stof die een reactie met licht aangaat. Een week na
de behandeling mogen deze wel weer gebruikt worden.

Kijk voor meer info over de laser behandelingen op
www.newlifesalon.nl/diodeicelaser

Bij vragen of opmerkingen
neem contact op 0615654757
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