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Laserontharing
Voor het duurzaam verwijderen van on-
gewenste haargroei werken wij met een 
speciale laser. Het voordeel van deze 
laser is dat hij erg effectief is, de huid 
niet beschadigt en er relatief weinig be-
handelingen nodig zijn om het gewenste 
resultaat te bereiken. Daarnaast kan de 
behandeling in zeer korte tijd uitgevoerd 
worden.

De behandeling
U wordt behandeld door middel van 
laserlicht met een specifieke golflengte 
die reageert op het pigment in het haar. 
Het licht van de laser wordt door dit 
pigment geabsorbeerd en omgezet in 
warmte. Hierdoor wordt het haarzakje 

vernietigd en komt de haar niet meer 
terug. Het haartje is alleen gevoelig 
voor een laserbehandeling tijdens de 
groeifase. Haren kennen 3 groeifases:

1. De actieve groeifase.  Tijdens de  
actieve groeifase is de groeisnelheid 
ongeveer 0,3 millimeter per dag. 

2.  De overgangsfase. Tijdens deze fase 
neemt ook de pigmentvorming af, 
waardoor de haarwortel kleurloos 
begint te worden. 

3.  De rustfase. De cellen van de inwen-
dige wortels verliezen hun onderlin-
ge verband en de haar ligt los in de 
follikel. Uiteindelijk valt de haar uit en 
ontstaat er een nieuwe haar.

Permanent ontharen 

‘‘Het voordeel va n onze 
laser is dat hij erg effectie f 
is. U heeft slechts 4 tot 6 
behandelingen nodig om 
het gewenste resu ltaat te 

bereiken.’’

Bijna iedereen heeft op zijn of haar 

lichaam wel last van ongewenste 

haargroei. Het regelmatig scheren, 

epileren of harsen van deze haargroei 

kan zorgen voor huidirritaties en kost 

bovendien veel tijd. Een betere oplos-

sing is om de locatie met ongewenste 

haargroei permanent te ontharen.



Persoonlijk advies
Voorafgaand aan een reeks van behandelingen 
heeft u een intakegesprek met één van 
onze huidtherapeutes. Het is belangrijk dat 
de haargroei dan zichtbaar is. Zo kan de 
huidtherapeute de grootte van de locatie 
bepalen en een schattig maken van het aantal 
behandelingen die nodig zijn. Daarnaast wordt 
u geïnformeerd over hoe u zich het beste kunt 
voorbereiden en waar u rekening mee moet 
houden tijdens en na de behandelingen.

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Uw behandeling wordt uitgevoerd in een 
dermatologisch centrum waar veel kennis is van 
de huid. Kwaliteit, uw gezondheid en veiligheid 
staan bij ons op nummer 1. 

Uitgebreide informatie over onze behandelingen 
vindt u ook op www.nationaalhuidcentrum.nl

Tijdens de actieve groeifase bevatten 
de haren het meeste pigment waardoor 
de haren dan het meest gevoelig zijn 
voor laserlicht. De behandeling is niet 
pijnlijk maar ook niet  gevoelloos. 
Men omschrijft het gevoel als een 
elastiekje dat tegen de huid springt. Dit 
gevoel houdt slechts enkele seconden 
aan. Doordat wij werken met een 
koelsysteem zorgen wij ervoor dat de 
behandeling zo comfortabel mogelijk is. 
Haartjes op de arm zijn dunner en 
lichter gekleurd dan bijvoorbeeld 
haartjes rondom de schaamstreek. De 
lichter gekleurde haren bevatten minder 
pigment en zijn hierdoor meer bestand 
tegen laserbehandelingen. Voor een 
optimale en langdurige verwijdering 
van haar met behulp van een laser zijn 
meerdere behandelingen noodzakelijk. 

Na de behandeling
Na de behandeling is de huid rood, dit 
verdwijnt vanzelf. Het is mogelijk dat de 
behandelde haartjes na de behandeling 
uitvallen, maar dit is niet bij iedereen 
het geval. Het wel of niet uitvallen van 
de haartjes heeft geen invloed op het 
uiteindelijke resultaat.
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


