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Duurzaam ontharen met Laser.

Meer informatie hier verkrijgbaar.



Zijn alle ontharingslasers dezelfde?

Neen. De grote nieuwigheid van de XLase Plus is dat het epilatiehandstuk werkt 
volgens het principe van de ‘Motion Speed’ procedure. Bij klassieke foto-epilatie 
technologie die door de meeste patiënten als pijnlijk wordt ervaren en waardoor 
aanzienlijke koeling is vereist voor, tijdens en na de behandeling, moet het handstuk 
onbeweeglijk op eenzelfde punt blijven staan gedurende de afgifte van energie. Bij 
elke puls wordt een maximale dosis energie afgegeven. 

Is een behandeling met de XLase Plus pijnlijk?

Neen, Dankzij de Motion Speed strijktechniek waarbij er voortdurend bewogen 
wordt met het handstuk over de behandelde zone, wordt een geleidelijke 
energieafgifte mogelijk gemaakt over een grote oppervlakte (circa 10 cm²). Met 
deze methode kan beduidend sneller worden gewerkt met opvallend meer comfort 
voor de patiënt en met spectaculaire resultaten. De vrijwel pijnloze behandeling 
bestaat erin dat er langzaam warmte wordt opgebouwd in de huid, tot er een fatale 
dosis is bereikt voor de haarfollikel. Koeling van de tip zorgt ervoor dat de huid rond 
de 16 graden wordt gebracht terwijl er ter hoogte van de haarwortels een opbouw 
van warmte plaatsgrijpt.
De behandeling vereist het gebruik van een kleurloze contactgel, precies om een 
mooie vloeiende beweging mogelijk te maken met het handstuk op de huid.

Kunnen alle huidtypes behandeld worden met de XLase Plus?

Jawel. Bij conventionele ontharingslasers die een hoge energie afgeven in korte 
pulsen kunnen donkerdere huidtypes niet behandeld worden, omdat er een te 
groot risico is op brandwonden. Dankzij de Motion Speed strijktechniek kan dat met 
de XLase Plus wel, en op een veilige manier.

Kunnen alle haartypes behandeld worden met de XLase Plus?

Aangezien de laser geabsorbeerd wordt door de kleur van het haar, moet er wel 
voldoende pigment aanwezig zijn. Blonde en rode haartjes reageren minder goed 
op een laserbehandeling. Hoe donkerder en hoe stugger de haartjes, hoe beter het 
resultaat.

Moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht worden 
genomen?

Jawel. Een 4-tal weken voor en na de behandeling kan je beter een te grote 
blootstelling aan de zon vermijden. Voor de behandeling, omdat je huidpigment 
actief is en met een deel van de energie gaat lopen, en na de behandeling om het 
risico op hyperpigmentatie te vermijden.

Zijn er bijwerkingen na de behandeling?

Na de behandeling treedt een zekere roodheid op die echter vrij snel verdwijnt, 
maar de folliculitis (ontsteking van de haarzakjes die zich uit in kleine rode bultjes) 
kan een paar dagen aanhouden.
Kort na de behandeling kan je misschien een licht branderig gevoel hebben, 
maar ook deze gewaarwording verdwijnt al na een paar minuutjes. Behoudens 
het aanbrengen, desgevallend, van een verzachtende crème, is er verder geen 
naverzorging nodig.

Zijn er meerdere behandelingen nodig?

Jawel. Naargelang het haartype en de densiteit van de beharing zijn er gemiddeld 
zo’n 6 tot 8 behandelingen nodig om een vermindering van 90% te bekomen. De 
haartjes moeten zich namelijk in een actieve groeifase bevinden. Dat betekent dat 
ze verbonden zijn met hun haarzakje. Alleen dan kan de laserenergie via het haartje 
de vitale bestanddelen van het haarzakje vernietigen. Aangezien er zich maar 
een deel van de haartjes in die actieve fase bevindt, worden enkel die haartjes in 
werkelijkheid vernietigd tijdens de ontharingssessie.

Hoe lang moet ik wachten voor een volgende lasersessie?

De haarcyclus is niet dezelfde op alle delen van het lichaam. Algemeen wordt 
gerekend met 4 weken voor het aangezicht en 6 weken voor de rest van het 
lichaam.
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