
Professionele medische 
laserontharing

De behandeling
De permanente verwijdering van ongewenst haar is de wens van velen. Scheren en harsen 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. Met de komst van de ontharingslasers eind 1990-er 
jaren begon de droom van ‘permanent haarvij’ werkelijkheid te worden. 

Voordelen van Professionele Medische LaserOntharing (PMLO):
•  Gespecialiseerde lasertherapeute onder begeleiding van een arts.
•  Trichoscan: meet de evolutie van het haarverlies en het dunner worden van de haren.
•  Medische opvolging door middel van bloedonderzoek.
•  Top kwaliteit toestellen: NDYag Fotona & Soprano Ice
•  PMLO is pijnloos en geschikt voor alle huids- en haarkleuren. 
•  PMLO is het hele jaar door mogelijk, ook tijdens de zomermaanden.

Helaas hadden lasersystemen tot nu toe een relatief korte golflengte waardoor ze niet steeds tot op het niveau van de 
haarwortel konden doordringen. De haartjes vielen wel uit, maar de wortel bleef ongeschonden met gevolg dat de haartjes 
na enige tijd terug groeien en het permanent karakter van de ontharing laat op zich wachten.

Volgende problemen bleven tot nu toe zonder oplossing:
•  Diepere haarwortels vooral aan de rug van mannen ontsnappen aan de kortere laserstralen.
•  Donkere huidtypes en zongebruinde huiden zijn gevoelig voor kortere golflengten en kunnen moeilijk de laserstralen aan  
    zonder te verbranden.
•  Grote zones die een grotere laseroppervlakte nodig hebben duren te lang voor de kleine koppen van de ontharingslasers.
•  Ultra fijne haartjes die een zeer korte pulstijd nodig hebben ontsnappen aan de klassieke ontharingslasers.
•  De pijn sensatie kan nog meer verzacht worden door een betere koeling.

Wanneer is laserontharing echt permanent?
Laserontharing is pas echt doeltre�end als de stralen diep tot in het haarfollikel (lees haarwortel) doordringen met 
voldoende energie om deze wortel te vernietigen.
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De evolutie van de ontharingslasers:
Flitslichten met een golflengte van 600 nm tot 650 nm, de Alexandrietlaser met 755 nm, Diodelasers met een golflengte 
van 810 nm en de Nd Yag laser 1064 nm, hebben elk hun plaats in de permanente ontharing. Zorgeloos haarvrij zijn is binnen 
ieders bereik nu.

Het voordeel van de Medische 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
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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. Niet bruinen zonder zon 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. 

Welk resultaat mag ik verwachten?
•  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, a�ankelijk van de persoonlijke haargroei en cyclus.  
    Deze info krijgt u tijdens uw persoonlijke consultatie.
•  Deze behandeling kent geen vervelende bijverschijnselen.
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Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie. 

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 
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Prijs
Door de snelheid van de nieuwe lasers wordt de behandeling per oppervlakte berekend:

Kleine zones (volledige gelaat, oksels, bikini klein, handen) €50 (eerste zone*)
       €40 (extra 2e en 3e zones*)
Grote zones      
Bikini groot (volledige voorzijde)      
Basis zone   €80
Extra 2e zone*   €60
Extra 3e zone of meer*  €40

Bikini max (volledige voorzijde en bilnaad)
Basis zone   €80
Extra 2e zone*   €60
Extra 3e zone of meer*  €40

Onderbenen incl. knieën / Bovenbenen
Basis zone   €160 
Extra 2e zone*   €120 
Extra 3e zone of meer*  €80

Armen (vingers tem elleboog) / (elleboog tem schouder)
Basis zone   €80
Extra 2e zone*   €60 
Extra 3e zone of meer*  €40

Borst / buik / rug / schouders
Basis zone   €160
Extra 2e zone*   €120 
Extra 3e zone of meer*  €80

Billen (zitvlak, bips)
Basis zone   €80
Extra 2e zone*   €60 
Extra 3e zone of meer*  €40

*Behandel je 2, 3 of meerdere zones op dezelfde dag? Dan betaal je vanaf de 2e en meerdere zones een voordeelprijs! Nota: 
de basis is steeds de grootste zone.

Testshot is niet echt nodig, tenzij er twijfel is over de dikte en diepte van e haarwortel: GRATIS, met analyse en advies voor 
een plan op maat.


