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  Ben ik geschikt voor laserontharing? 

 In principe kunnen we iedereen behandelen: man of vrouw, lichte of donkere huidskleur, lichte of donkere haren..
 Lichtehuidtypes met donkere haren zien echter het snelst resultaat. Omwille van het ontbreken van pigment,
 kunnen witte, grijze en donsharen niet behandeld worden. Voor dit soort haren is elektrische epilatie in kleine
 gebieden een optie. Bij rode haren voeren we een (gratis) testsessie uit. Algemene regel: haartjes moeten
 donkerder dan de huid zijn. Check zeker de contra-indicaties vooraleer je een afspraak maakt. 

  Hoeveel sessies heb ik nodig?

 Hier kunnen we geen klaar antwoord op geven. Het aantal sessies is namelijk persoonsgebonden en dus 
 afhankelijk van de zone, haar- en huidtype, hormonen, medicatie...  Je hebt wel al een zichtbaar resultaat na
 de eerste behandeling. Let wel, de haartjes vallen meestal uit na 10-14 dagen. Na enkele sessies merk je
 dat de haartjes trager en fi jner teruggroeien. Hierdoor verdwijnen ingegroeide haren vrijwel snel.
 De haartjes worden ook lichter van kleur, je moet minder scheren en je huid voelt zachter. Met als eindresultaat:
 een satijnzachte huid! Ook al weet je niet exact hoeveel sessies je nodig hebt, je betaalt maximaal
 8 behandelingen, nadien heb je recht op 2 gratis sessies en onderhoud aan -50% (op de geldende prijzen). 

  Hoe frequent kom ik langs?

 Het is het zeer belangrijk om de termijn tussen de behandelingen te respecteren. We starten om de 6 weken,
 dit omwille van de haarcyclus waarin onze haren groeien. Op termijn nemen we een rustpauze van 12 weken,
 wanneer de haargroei effectief al veel trager verloopt.

  Ben ik voorgoed haarvrij?

 No hair, do care! Het is alleen niet onbelangrijk om een realistische verwachting van het resultaat te hebben.
 Het aantal sessies en resultaat van de behandeling kan verschillen van persoon tot persoon.
 Enkel het haar dat voldoende pigment heeft, wordt behandeld. Hoe donkerder en zwaarder/stugger het haar,
 hoe gemakkelijker het zal zijn om het te vernietigen. Maar hoe lichter en fi jner het haar, hoe moeilijker.
 Ook speelt de huidskleur een rol. Heb je een lichte huid? Dan kan je behandeld worden met een hoge intensiteit.
 Heb je een donkerdere huid? Dan zal onze laserspecialiste de intensiteit moeten verlagen om pigmentatie
 en brandwondjes te voorkomen. Een laser herkent namelijk niet het verschil tussen pigment in de huid
 en pigment in het haar. Hormonale veranderingen en medicatie kunnen ook een invloed hebben op de haargroei.
 Het is mogelijk dat niet-actieve haarfollikels actief worden of dat donshaartjes dikke haren worden.
 Met jaarlijkse onderhoudsbeurten kunnen deze haartjes stelselmatig verwijderd worden. 
 Satine streeft naar een resultaat waarbij na een volledige kuur 80% tot 90% van de haren defi nitief verwijderd zijn. 
 Nooit krijg je de haargroei van voorheen terug, da’s beloofd.

  Doet het pijn? 

 Neen, het doet absoluut geen pijn. De allernieuwste Milesman compact diodelaser beschikt over een krachtige
 koeltip (tot -9°C) die de behandeling quasi pijnloos maakt en de omliggende huid en onderliggende bloedvaatjes
 optimaal beschermt. Het toestel is ideaal om gevoelige zones (bikinilijn, bovenlip) te behandelen. 

  Is het veilig? 

 Ja hoor! Laserontharing is een veilige behandeling waarvan geen gezondheidsrisico’s op korte of lange termijn
 gekend zijn. Omdat we werken met een krachtige laserstraal dienen we wel onze ogen te beschermen
 met een laserbril. Niet toevallig zien wij het leven door een roze laserbril. Verder vind je bij de info
 over ons lasertoestel voldoende info over de veiligheid ervan.
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