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Permanente laserontharing met de
Palomar Vectus™

Beelden van permanente laserontharing die de voordelen laten zien
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torende of overmatige beharing
op ongewenste plaatsen is voor
vele mannen en vrouwen een probleem en kan als weerzinwekkend
worden ervaren. Ontharing met een
pincet of was is pijnlijk, duurt lang en
moet regelmatig worden herhaald.
Het Vectus™ systeem van Palomar™
maakt gebruik van een laser met hoge
energiedichtheid en vormt een permanente en doeltreffende oplossing om
ongewenste haargroei over het hele
lichaam te verwijderen (gezicht, rug,
benen, bikinilijn of andere lichaamszones).
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Maak vandaag nog een afspraak
voor een behandeling

De voordelen van permanente ontharing
liggen voor de hand:
Opmerkelijke resultaten op lange
termijn					
Snelle behandeling van de gewenste
zone
Heel geschikt voor de ontharing van
grote oppervlakten			
Hoe wordt ongewenste haargroei
verwijderd?
De laserstraal dringt door de huid en
wordt daar geabsorbeerd door de melanine, de stof die de haartint bepaalt,
en wordt omgezet in warmte. De cellen die zich in en rond de haarwortel
bevinden worden zo opgewarmd en
permanent vernietigd, waarbij andere
weefsels intact blijven (selectieve vernietiging van de haarwortels). Doordat
de wortel vernietigd wordt, kan geen
nieuwe haargroei meer worden gevormd, zelfs niet in de toekomst.
Hoeveel behandelingen zijn nodig?
Enkel wortels in hun groeifase worden
door deze behandelingen getroffen.
Doordat niet alle haartjes gelijktijdig in
dezelfde groeifase zitten, zijn verschillende behandelingen nodig. Het aantal en de duur van de behandelingen
is afhankelijk van de intensiteit van de
haargroei en van de lichaamszone in
kwestie. Over het algemeem zijn 5 tot
8 behandelingen nodig voor een bevredigend en permanent resultaat.

Comfortabel, behandeling die
goed verdraagbaar is
Geen onderbrekingsperiode
Geschikt voor bijna elk huidtype
en de meeste haartinten
Wat houdt de behandeling in?
De eerste stap is om het behandelgebied te scheren; dit kan prima thuis
(vantevoren) worden gedaan. Het
lasersysteem wordt individueel afgesteld op het huidtype, de tint, de dikte en dichtheid van de haartjes. Het
gekoelde handstuk wordt op de huid
geplaatst en stuurt de laserenergie
via impulsen. Deze energie wordt als
licht verwarmend aangevoeld of soms
als kleine aangename prikjes, net als
wanneer een elastiekje de huid raakt.
De haartjes vallen in de loop van de
volgende dagen uit.

Wat voelt men tijdens de behandeling?
De meeste patiënten verdragen de
behandeling zonder enig probleem.
Dankzij de vooruitgang van het Palomar™ lasersysteem wordt de pijn tot
een minimum beperkt.
Mogen alle haartypes worden behandeld?
In principe is de behandeling geschikt
voor alle huid- en haartypes. Voor lichte en fijne haartjes (zoals donshaartjes) zijn meer behandelingen nodig
dan voor donkere dikkere haartjes. Lasertherapie is niet geschikt voor witte
haargroei.
Zijn er neveneffecten?
Op de behandelde zones kunnen licht
rode plekken of plaatselijk zwellingen
verschijnen, maar deze verdwijnen
na een paar uur. In zeldzame gevallen ontstaan kleine blaasjes of vlekjes,
maar uit ervaring blijkt dat deze snel
genezen. Het kan ook dat de huid als
gevolg van de behandeling wat lichter

Tussen twee behandelingen moeten
pauzes van 2 tot 8 weken worden ingelast. De duur van deze tussenpozen
hangt af van de lichaamzones.

Permanente ontharing
is comfortabel,
voordelig
en snel!

of donkerder wordt (hyper- of hypopigmentatie), maar de huid krijgt haar normale kleur na een aantal weken weer
terug. De nieuwste technologieën hebben het mogelijk gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken.
Moet ik bepaalde gedragsregels
naleven?
In de 4 tot 6 weken voor en na de behandeling moet u absoluut de zonnebank, het zonnebaden en zelfbruiners
vermijden. De inname van lichtgevoeligmakende geneesmiddelen moet
worden vermeden. Gelieve ons duidelijk te melden welke geneesmiddelen u
inneemt, inclusief de geneesmiddelen
die u zonder voorschrift koopt.
Wij staan uiteraard tot uw beschikking
voor meer informatie.
Wij wensen u een succesvolle behandeling toe.

