Professionele Laserontharing
Haarvrij: veilig en accuraat, het ganse jaar door

Veel mensen willen graag permanente haarvrij zijn: vervelende haartjes weg op de bovenlip, of mooie
gladde benen, en een frisse oksel. Scheren en harsen kan wel, maar bieden helaas maar een tijdelijke
oplossing omdat ze de haarwortels niet vernietigen. Bovendien hebben ze vervelende nevenwerkingen
zoals irritatie, ingegroeide haartjes en hergroei op de meest ongewenste momenten.
Ontharingslasers bestaan al sinds eind jaren 1990, maar permanent laserontharen bleef lang een ‘droom’
omdat de technologie niet op punt stond en de behandelaar vaak niet voldoende kennis had.
Laserontharing is pas echt doeltreffend als de stralen diep tot in het haarfollikel (lees haarwortel)
doordringen met voldoende energie om deze wortel te vernietigen. Daarom heeft IKARI meerdere
soorten ontharingslasers in het instituut. En de technische kennis van onze Skin Experte, gekoppeld aan
doorgedreven kennis van de huid, zorgt voor een effectieve behandeling, voor elk haartype en elk huidtype,
het ganse jaar door!
Het voordeel van de Professionele Laserontharing?

•
•
•
•

Verschillende golflengten die alle huid- en haartypen aankunnen
Grote zones, zoals de rug en de benen, kunnen sneller en beter onthaard worden door de
snelheid van de scanners
Donkere huidtypen en zongebruinde huiden kunnen perfect onthaard worden
Een goede professionele koeling voor een beter comfort

Waar moet ik rekening mee houden?

•
•
•
•

Scheer uw haren 1 dag op voorhand maar laat een kleine strook ongeschoren huid over, om uw
haartype te beoordelen.
Zon of zonnebank voor de ontharing is geen belemmering meer, maar hoe lichter uw huidtype
des te krachtiger de energie. Geen ‘bruinen zonder zon’ gebruiken tot 5 dagen voor de
behandeling wegens de chemische stof.
Niet harsen, plukken of epileren (vb met epilady) tot 2 weken voor de behandeling. Er moet een
haartje door de huid komen (stoppeltje) !
Respecteer de juiste timing die u aanbevolen wordt voor de vervolgbehandelingen. Zo
maximaliseert u de kans om nieuwe haartjes in groeifase te hebben op het ogenblik van uw
volgende behandelingen.

Jan Van Rijswijcklaan 162/1b
2020 Antwerpen

info@ikari-institute.be
www.ikari-institute.be

Openingsuren
Ma – Vrij: 09u00 – 19u00

Is dit iets voor mij?

Welk resultaat mag ik verwachten ?

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Je hebt donkere haren en een lichte huid
Je hebt donkere haren en een donkere
huid
Je hebt lichte haren en een lichte huid
Je hebt lichte haren en een donkere huid
Je hebt dikke, dunne of donshaartjes
Je wil graag zo veel mogelijk haarvrije
dagen
Grijze of witte haren … dat lukt niet !
We hebben het pigment in de haar
nodig, dus alle haarkleuren behalve
grijs/wit
Bij hormonale problemen of medicatie
raden wij aan uw huisarts te consulteren
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•

Ongeveer 10 tot 14 dagen vallen de
haartjes uit. Dit is niet noodzakelijk
voor het resultaat, maar komt vaak
voor.
De behandeling dient gemiddeld 6x
tot 8x herhaald te worden,
afhankelijk van de persoonlijke
haargroei en cyclus. Deze info krijgt
u tijdens uw persoonlijke consultatie.
Deze behandeling kent geen
vervelende bijverschijnselen.
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