“DE REGELS”
> Het gebied scheer je thuis zo glad mogelijk, zodat de warmte zo diep mogelijk de haarwortel in kan gaan.
Met de Cleo 25 hebben we bij Zero Hair Laserexperts het neusje van de zalm
voor definitief ontharen tot onze beschikking staan. Met dit apparaat – Europees
gecertificeerd én gemaakt in Duitsland – wordt ontharen een prettige ervaring
met geweldig resultaat!
De unieke flitsmethode met hoge flitsfrequentie maar lage warmteafgifte maakt
de behandeling pijnloos en snel.
De behandeling is 100% veilig

> Tussen de behandelingen door mag je gewoon scheren. Waxen mag niet
meer, want we willen zoveel mogelijk nieuwe haargroei behandelen.
> Op de dag van de behandeling, en één dag ervoor én erna, vermijd je de zon.
Breng in het gezicht een hoge beschermingsfactor aan. Pas op: ga ook niet
naar de zonnebank of sauna.
> De dag van je behandeling breng je geen geparfumeerde lotions of andere
verzorgingsmiddelen aan. Des te schoner de huid, des te beter het resultaat.

Geen verbrandingen van de huid of pigmentverkleuringen of andere
ongemakken.
Gemiddeld zijn 6–10 behandelingen nodig. Iedere 5–6 weken kom je langs. De
behandeling kan het hele jaar door worden uitgevoerd.

HOE WERKT HET PRECIES?
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Eerst smeren we de huid in met gel. Zo kan de flitskop van
de Cleo 25 hier makkelijk overheen bewegen. Dan gaan we
ontharen.

De flitskop is gekoeld. Fijn voor je huid, want zo bouwt de
warmte zich langzaam op (soms voel je die). Deze hitte is nodig
om de haarzak dusdanig te beschadigen dat er uiteindelijk geen
haar meer uit kan groeien.
Er zijn verschillende flitssterktes. We proberen zo hoog mogelijk
om snel resultaat te zien. Tussen 10–14 dagen na de behandeling zul je zien dat er haartjes beginnen uit te vallen.
Tot slot wordt de gel verwijderd. Klaar!

Deals
Ladies Smooth II

203

Face I

47

Oksels, schaamstreek,
onderbenen
Bovenlip en kin

152
38

Gents Smooth I

118

Gents Smooth III

291

Schaamstreek en
oksels

Borst, buik, schouders,
rug

89

189

>> Scheerservice <<
Soms is het lastig om bepaalde gebieden zelf te scheren. Kies je voor de
scheerservice, dan breng ik 1,50 per minuut in rekening.

Genoemde prijzen zijn per keer.
Voor meer info over prijzen, klik hier.

AFSPRAAK MAKEN? 06 44 258 444
happy@zerohairlaserexperts.nl
Volg ons op Facebook en Instagram @zerohairlaserexperts

