Diagnosecentrum Lommel cvba
Binnensingel 44 – 3920 Lommel
T (011)55 36 55

INFOBROCHURE
& TARIEVEN
Medisch cosmetische behandelingen

Permanente ontharing : Hoe werkt het?

Bent u het beu om
-

elke maand opnieuw te moeten waxen?

-

telkens weer die minder aangename behandeling te ondergaan?

De laser maakt permanent ontharen mogelijk, omdat hij gebruik maakt van een puls
laserlicht die de melanine van de haartjes van het permanent te ontharen gebied
opwarmt, zodat die de hitte van het laserlicht naar de haarwortel geleidt. De
haarwortel wordt verbrand en op die manier vernietigd.

Om te begrijpen hoe deze laser werkt, is het belangrijk te weten hoe haar groeit en
hoe de laser het haar kan verwijderen.
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Wat is haar ?
Het haar groeit vanuit de haarwortel, ook haarfollikel genoemd.
Wat we boven op de huid zien is de haarpijl en dit is het verhoornde product
dat wordt aangemaakt door de haarwortel of follikel. De haargroei is
verschillend bij iedereen, afhankelijk van leeftijd, gewicht, metabolisme,
hormonen, medicatie en etnische achtergrond. Ondanks deze verschillen
doorloopt elk haar drie ontwikkelingsfasen:
3

Groeifasen:
1. Actieve groei (of anagene fase): van alle haren op het
lichaam zijn er ongeveer 85% in deze fase. Tijdens deze
fase is er pigment of melanine aanwezig rond de
haarwortel.
2. Regressieve fase (of catagene fase): periode van 2
weken waarbij een actief haar overgaat in de rustfase,
het haar stopt met groeien. Ongeveer 4% van de haren
verkeert in deze fase.
3. Rustfase (of telogene fase): Periode van ongeveer 6
weken en na deze periode zullen de haren spontaan
uitvallen en start een nieuwe groeicyclus of actieve fase.
Ongeveer 13% van de haren zijn in deze fase.
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Hoe haar groeit
De laser werkt in op de pigmentatie of melanine in de haren en is dus het
meest actief in de anagene fase. Aangezien er pigment nodig is om laserlicht
te absorberen, is een behandeling van lichte haren niet mogelijk. Omdat niet
alle haren zich tegelijkertijd in deze fase bevinden is het noodzakelijk dat men
meer dan één behandeling moet ondergaan, voor we kunnen spreken van
een permanente ontharing.
Het aantal sessies hangt af van de te behandelen huidzone en het aantal
haartjes dat zich in de rustfase bevindt. Wanneer de haartjes weer actief
worden, zijn er bijkomende sessies vereist.

Ontharen met de diodelaser
De laser produceert een hoog geconcentreerde lichtbundel met een zeer
hoge energiewaarde en één specifieke en ideale golflengte (800nm). Deze
lichtbundel wordt maar een fractie van een seconde uitgezonden op de
huid. De energie van het laserlicht wordt hoofdzakelijk opgenomen door het
pigment dat rond de haarwortel aanwezig is. Hierdoor worden de
haarwortelcellen opgewarmd en selectief vernietigd.
Drie tot 7 dagen na de behandeling kan het lijken dat de haartjes terug
groeien. Doch de meeste van deze haartjes zijn behandeld en vallen uit.
Tussen de verschillende behandelingen mag er geen epilatie gebeuren, maar
mogen de behandelde gebieden wel geschoren worden, of mag er
ontharingscrème gebruikt worden.
Voor en tijdens de behandelingen mag er absoluut geen gebruik gemaakt
worden van een zonnebank. Buiten of op het strand is zonnen ook zeker af te
raden. Dit geldt enkel voor de te behandelen zones.
Onze verpleegkundigen zijn erg precies en adequaat en dat geeft ons een
groot voordeel. Het toestel dat wij gebruiken is bovendien veruit het meest
efficiënte toestel. Het behoort tot de top in lasertechnologie.
Veel lasertoestellen die gebruikt worden door andere operatoren zijn vaak
veel goedkoper, of gebruiken een verouderde lasertechnologie. Uiteindelijk
zijn voor u de kosten voor een totale behandeling hoger, omdat u per zone
meer behandelingen nodig heeft.
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Spelregels
Bij een behandeling met de ontharingslaser, is het belangrijk om ons vooraf
eerst te consulteren, aangezien niet alle haartypes hiervoor in aanmerking
komen. Fijne donshaartjes zijn moeilijk behandelbaar en het is belangrijk dat
de haartjes meer pigment hebben dan de huid.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van:
o

de zone die behandeld wordt

o

de beharing

o

het haartype

Zorg ervoor dat de te behandelen zone niet werd blootgesteld aan zonlicht of
de zonnebank de laatste 3 tot 6 weken voor de behandeling
Het gebruik van “bruinen zonder zon” wordt ten minste 3 weken voor de
behandeling afgeraden
De huid van de te behandelen zone moet zuiver zijn (dus geen make-up,
geen deodorant, geen parfum, geen bodylotion, geen dagcrème,….)
De haartjes niet bleken of kleuren tot 2 weken voor de behandeling
Indien u de haartjes zelf scheert, mag u dit blijven doen maar stop het
scheren 3 dagen voor de behandeling. Zo blijven wij de normale textuur zien
van de haartjes.
Trek de haartjes niet uit, noch met een pincet, noch met een hars of een
andere methode tot 6 weken voor de behandeling.
Tijdens de behandeling hebt u een licht branderig gevoel. Na de
behandeling voelt u geen pijn meer. Meestal is de roodheid weggetrokken
een uurtje na de behandeling.
Het gebruik van een goede crème of verzachtende zalf na de behandeling,
zal een goed vervolg van de behandeling garanderen.
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Wist u dat?
Stugge en donkere haartjes (sterk gepigmenteerd) in contrast met een zo
bleek mogelijke (niet gebruinde) huid het beste resultaat garanderen bij
laserontharing?
Witte, licht rosse, blonde, grijze en/of zeer dunne haartjes slechts tijdelijk tot
geen resultaten bekomen
Personen met een donkere huidskleur op een lagere energie behandeld
moeten worden (anders te pijnlijk), waardoor het aantal behandelingen
hoger ligt
Laserontharing uw beharingseffect behandelt, niet uw beharingsoorzaak
Bij laserontharing, iedere 6 weken de haartjes in de actieve fase vernietigd
worden (haargroeicyclus)
Permanente haarvermindering bekomen wordt tot 80 à 95 %? Het overige
percentage kan in een langere rustfase zitten. Tal van factoren, zoals
hormonaal onevenwicht, kunnen haartjes in de rustfase doen ontwaken.
Personen met chronische herpes (enkel bij behandeling van bovenlip of kin)
1 à 2 weken voor de behandeling een preventieve crème dienen te
gebruiken (vb. Zovirax)
Bij acute of erge vormen van psoriasis, eczeem en acné er waarschijnlijk niet
behandeld kan worden. Ook bij bepaalde ziektes, waardoor het twijfelachtig
is om te behandelen, vraagt U advies aan uw dermatoloog of huisarts.
Er niet behandeld wordt bij zwangerschap en/of pacemaker
Huid die behandeld werd met chemische peeling, glycolzuur, CO2-laser,
medische dermabrasie enz… een tussenpauze moet ondergaan van 6 tot 9
maanden alvorens te starten een permanente ontharingslaserbehandeling

Diagnosecentrum Lommel cvba – Binnensingel 44 – 3920 Lommel – T (011)55 36 55 – www.diagnosecentrum-lommel.be

Indien er sprake is van afwijkende haargroei omwille van een verstoorde
hormoonhuishouding of erfelijke aanleg, de mogelijkheid bestaat om een
ander resultaat te verkrijgen dan wanneer het een normale ontsierende
haargroei betreft.
Bij inname van bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen (oa
zware vitamine A preparaten, fotogevoelige medicatie of cortisonen) op
lange termijn een laserbehandeling tijdelijk af te raden is, aangezien deze
middelen de huid gevoelig kunnen maken, het effect van de behandeling
kunnen beïnvloeden of zelfs haargroei kunnen stimuleren
Het van groot belang is dat uw huid niet gebruind is op het moment van de
behandeling, met het oog op een optimaal resultaat. Indien u zicht toch in
de zon wenst te komen, zal u zich voldoende moeten beschermen met een
sun block factor 50. Zonnen is hier dus op eigen risico en
verantwoordelijkheid. De behandeling wordt niet opgestart net voor het
vertrek naar zonnige oorden.
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Contra-indicaties
Indicaties waarbij er niet behandeld kan worden of waarbij twijfel kan opduiken.

Bij iedere twijfel of vraag zal er tijdens een infomoment sowieso deskundig nagegaan
worden of u de behandeling al dan niet kan opstarten.

Acute of erge vormen van psoriasis, eczeem en acné
Zwangere vrouwen behandelen we niet omwille van het
voorzichtigheidsprincipe
Borstvoeding
Huid- en aderontstekingen
Mensen met een bepaalde auto-immuun ziekte, PCO, lupus erythematosus of
albinisme komen niet in aanmerking voor een laserbehandeling
Mensen die bepaalde medicatie of plantenextracten gebruiken die
lichtovergevoeligheid veroorzaken, kunnen geen laserbehandeling
ondergaan. Voorbeelden zijn bepaalde antibiotica, antidepressiva,
Roaccutane, MTX, insuline, antischimmelmedicatie en
St. Janskruid. Vaak is het al voldoende om 7 dagen ervoor deze medicatie
niet te gebruiken alvorens de laserbehandeling te ondergaan. Overleg dit
steeds vooraf met uw dermatoloog of huisarts.
Iedere zone die een tattoo bevat (de huid naast de tattoo wel), wordt niet
behandeld omwille van de hoge dosis kleurpigment die de tattoo bevat
Indien u een pacemaker heeft, kunnen wij u niet behandelen
Iedere zone met metalen voorwerpen zoals pinnen/bouten (de huid naast het
voorwerp wel) bevat, behandelen wij niet
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Enkele belangrijke afspraken
Iedere reactie na behandeling alsook iedere verandering van medicatie,
zonnepatroon, vakantieplannen of andere belangrijke factoren, moet
gemeld worden
Na een laserbehandeling geen bad nemen of een andere huid
doorbloedende maatregel ondergaan
Gelieve steeds 15 minuten voor uw eigenlijke afspraak aanwezig te zijn
Voor de aanvang van uw eerste behandeling, betaalt u éénmalig een
waarborg van € 50,00 die u integraal terug krijgt na uw reeks behandelingen,
op voorwaarde dat gemaakte afspraken stipt dienen nageleefd te worden
U krijgt hiervoor ook een herinnering via e-mail. Indien u uw afspraak niet kan
nakomen, vragen wij u deze ten laatste 48 uur vooraf te annuleren. Indien u
dit nalaat zijn wij genoodzaakt € 20,00 van uw waarborg in te houden.
Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u minstens de eerste 3
behandelingen laat uitvoeren per 6 weken, zonder interval
De duur van de behandeling is afhankelijk van de te behandelen zone en de
hoeveelheid haren. We trekken voldoende tijd uit om uw behandeling zo
goed mogelijk uit te voeren.
Gelieve rekening te houden met behandelingen die door omstandigheden
kunnen uitlopen en vertraging kunnen veroorzaken.
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Injectables

Niemand ontkomt aan het natuurlijke huidverouderingsproces van het gezicht.
Het gaat in feite om een combinatie van drie factoren:
1. Uitdroging van de huid waardoor de huid in kwaliteit afneemt doordat deze
minder elastisch en soepel is en minder straalt.
2. Vetverlies in het gezicht wat leidt tot volumeverlies en een uitgezakte huid
waardoor er lijntjes, rimpels en plooien ontstaan.
3. Verandering van botstructuur en minder spierweefsel, waardoor volumeverlies
ontstaat en de gezichtscontouren veranderen.
Met een injectable behandeling kunt u de strijd aangaan met de tekenen van
ouder worden – een rationele oplossing voor een onvermijdelijk proces. Door de
huidstructuur voorzichtig van binnen uit te vernieuwen en versterken, kunt u de sterke
kanten van uw uiterlijk behouden zonder uw natuurlijke schoonheid te verliezen.

Botulinetoxine : Bocouture ®
Geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige tot
ernstige
Verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, te zien bij het fronsen
(glabella fronslijnen)
Kraaienpootjes (laterale periorbitale lijnen) die bij een volledige
glimlach zichtbaar zijn
Bunny lines
Voorhoofdrimpels
Mondhoeklifting
Overmatig okselzweten (hyperhydrosis)
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Hyaluronzuur : Belotero ®
Belotero® is een dermal filler op basis van hyaluronzuur, een volumeverhogende en
vochtinbrengende stof die van nature ook in de huid voorkomt, waardoor het een
natuurlijke keuze is bij het tegengaan van lijntjes en rimpels.
Belotero® wordt optimaal geïntegreerd in uw huid en geeft een subtiel en zacht
resultaat, waarbij uw natuurlijke gezichtscontouren intact blijven. Mensen zullen zich
afvragen hoe u er zo stralend en zelfverzekerd uit kunt zien.

Het geheim van Belotero® kan ook uw geheim zijn.

Als u eerder al een behandeling met een dermal filler hebt gehad, zult u versteld
staan van de effectieve maar discrete resultaten die Belotero® in het behandelde
gebied geeft. In tegenstelling tot andere fillers, voelt u het product niet, maar ziet u
wel degelijk het stralende resultaat.
Rehydratatie: les de dorst van uw huid
Rehydratatiebehandelingen geven u weer een stralende teint en verbeteren
de stevigheid, soepelheid en elasticiteit van uw huid. Hyaluronzuur wordt
zowel gebruikt voor het voorkomen van rimpels als voor een actief
vochtherstel, waarbij de huid van het gelaat, de hals, het decolleté en de rug
van de handen weer strakker en zachter wordt.
Rimpelherstel: laat uw rimpels verdwijnen
Hyaluronzuur wordt gebruikt voor het opvullen van rimpels, plooien en andere
zones, zoals neus-lippenplooien, lippen en mondcontouren.
Volledige gelaatsbehandeling: herstel van volume en gezichtscontouren
Tijdens een volledige gelaatsbehandeling worden alle tekenen van het ouder
worden gelijktijdig behandeld, zodat u een volledig op uw persoon
afgestemde behandeling krijgt met homogene en harmonieuze resultaten. Dit
wordt gedaan aan de hand van een aantal hyaluronzuur-producten,
variërend van de lichtere versies van fillers die de huid gladder maken tot aan
volumeherstellende fillers voor diepere rimpels die het weefselverlies
compenseren en de gezichtscontouren herstellen.

Belotero® is verkrijgbaar in Soft, Balance, Intense, Volume en Hydro. Vraag aan uw
behandelend arts voor welke indicaties een behandeling met Belotero® geschikt is.
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Collageenstimulator : Radiesse ®
Naarmate we ouder worden, gaan we kritischer naar onszelf in de spiegel kijken en
de vergelijking maken met hoe we er vroeger uitzagen. Een jong gezicht heeft een
duidelijke vorm en strakke contouren. Maar met het verstrijken van tijd verliest onze
huid vocht en elasticiteit. De duidelijke contouren van vroeger verdwijnen uit ons
gezicht.

Collageen geeft elasticiteit en volume
Collageen is het belangrijkste structurele eiwit in uw huid en maakt dat uw
huid er stevig en glad uitziet. Met het ouder worden neemt de productie van
collageen af met als gevolg dat onze huid dunner wordt, en volume en
elasticiteit verliest. De gevolgen: er verschijnen rimpels en de karaktereigenschappen van ons gezicht veranderen – het gezicht verliest zijn
contouren.

Radiesse®: collageenstimulatie
De producteigenschappen van Radiesse® stimuleren de aanmaak van ons
eigen natuurlijke collageen. Dankzij de impuls die Radiesse® aan het
collageen geeft, krijgt de huid zijn jeugdigheid en elasticiteit terug – onze
natuurlijke schoonheid komt weer tot bloei.
Radiesse® is werkzaam voor het verminderen van diepe rimpels, voor liften en voor
contourcorrectie.
Vraag aan uw behandelend arts voor welke indicaties een behandeling met
Radiesse® geschikt is.
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INJECTABLES
Boutulinetoxine (spierontspanners)
Bocouture ®

€ 150,00 / regio

(kraaienpootjes, bunny lines, mondhoeklift, voorhoofd,…)
Bocouture ® voor okselzweten (hyperhydrosis)

€ 450,00 voor beide oksels

Hyaluronzuur
Belotero ®
Soft – Balance – Intense – Volume
Belotero ® Hydro

€ 400,00 / ml
€ 250,00 / ml

Collageenstimulator
Radiesse ®

€ 250,00 / ml

Peeling
Peeling Lipo-Ha 5%

op aanvraag

Peeling Lipo-Ha 10 %

op aanvraag

Peeling Lipo-Ha 15 %

op aanvraag

Alle voornoemde prijzen in inclusief 21 % BTW en per sessie.
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Laserbehandelingen
Ontharingslaser (diodelaser)
Armen
Bovenarm
Onderarm
Volledig (incl. handrug)

€ 150,00
€ 150,00
€ 245,00

Baard

€ 250,00

Bakkebaarden

€ 75,00

Benen
Bovenbeen
Onderbeen
Volledig

€ 250,00
€ 250,00
€ 460,00

Bikinilijn
Bikini sliprand
Bikini streepje 5 cm
Bikini volledig

€ 125,00
€ 150,00
€ 200,00

Borsten (rond de tepels)

€ 65,00

Borstkas

€ 200,00

Bovenlip

€ 65,00

Bovenlip & kin

€ 140,00

Buik

€ 165,00

Handen of tenen

€ 50,00

Kin

€ 90,00

Navellijn

€ 50,00

Oksels

€ 120,00

Onderarmen met handrug

€ 165,00

Onderbuik

€ 100,00

Rug
Volledig
Onderrug
Bovenrug
Wenkbrauwen

€ 360,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 65,00

Alle voornoemde prijzen in inclusief 21 % BTW en per sessie.
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