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Ontharen

CosmetiQue Totale
Ins t i tu te  fo r  Hea l th  &  Lase r  The rapy

Ook voor blonde
& grijze haren



Elos
veilig & effectief

Elos is de beste manier om af te rekenen met on-
gewenste beharing. Een perfecte ontharingsbe-
handeling met de techniek van nu.

Overbeharing is voor meer dan 80% van de vrou-
wen en 60% van de mannen een groot onge-
mak.

Harsen, waxen, scheren, crèmes en epileren vor-
men zijn pijnlijke, tijdrovende en eindeloos terug-
kerende methodes.  De Elos huidbehandeling is 
echter een metamorfose met ongekende resul-
taten. Uniek aan de Elos ontharingsmethode is 
dat het als enige ook blonde en grijze haartjes 
aanpakt. Bovendien werkt Elos veiliger en effec-
tiever dan de traditionele licht- en/of lasertech-
nieken

Elos in een flits
Eén snelle, veilige en doelgerichte Elos 
lichtflits schakelt vele haarworteltjes uit. Om 
exact en definitief af te rekenen met onge-
wenste beharing. Kortom, ècht voor altijd 
glad zonder irritaties.

Deze methode is geschikt voor het hele li-
chaam - zoals het gezicht of bikinilijn. Voor 
alle huidtypen, van licht tot donker! De Elos 
ontharingsbehandeling is er vanaf €45,-.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
De behandeling is alleen effectief als het 
haar zich in nog in de haarwortel bevindt, 
dit is bij ongeveer 25% van alle haren. Dit 
betekent dat tijdens elke behandeling 
maximaal 25% van de actieve haren wordt 
uitgeschakeld.

Is de behandeling pijnlijk?
De gevoeligheid kan per behandeling
verschillen; de elos-puls kan als licht tintelend
worden ervaren. De behandeling is minder
pijnlijk in vergelijking tot harsen of elektrische
epilatie.

Met elke behandeling zal de haargroei dus ver-
minderen. Na ongeveer 6 weken kan een nieu-
we behandelingen uitgevoerd worden voor de 
overgebleven haren. Afhankelijk van het behan-
delgebied zullen er gemiddeld 8 behandelingen 
nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Onmiddellijk na de behandeling kan de huid
licht rood kleuren en licht opgezwollen zijn.
Deze reactie verdwijnt meestal binnen een
paar uur. Het behandelde haar zal zich gelei-
delijk naar buiten werken en uitvallen.

Heeft u interesse?
Wij adviseren u dan om vrijblijvend een afspraak 
te maken voor een gratis intakegesprek met één 
van onze huidtherapeutes. Tijdens deze afspraak 
bekijkt de therapeute of u behandeld kunt wor-
den en hoeveel behandelingen u nodig heeft. U 
weet dan ook direct hoeveel het u precies gaat 
kosten. Met een ‘proefflits’ kunt u ervaren hoe 
een behandeling aanvoelt.
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