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Under behandlingen
Behandlingen er ikke smertefri. Hver lysimpuls føles som et 
smæld med en elastik. Man kan evt. indtage 1 gram paraceta-
mol 1 time før behandlingen for at reducere ubehaget.

Effekt af behandlingen
Den enkelte hårsæk gennemgår en cyklus hvor håret vokser 
(vækstfase), en hvilefase og endelig en afstødningsfase, hvor 
håret falder af. Behandlingen rammer kun hår i vækstfasen, 
og da ikke alle år er i vækstfase på én gang er det nødvendigt 
at gentage behandlingen flere gange. Antallet af nødvendige 
behandlinger afhænger af hvilket hudområde, der behandles, 
samt af hudtype, hormonstatus, alder og køn. Sædvanligvis 
skal der give mellem 4 og 8 behandlinger med 1 – 2 måneders 
interval for at opnå en hårreduktion på 80-95 %. Der kan ikke 
forventes en 100 % fjernelse af alle hår. 
I en del tilfælde kan man se, at der sker nydannelse af hårsække 
pga. en vis hormonpåvirkning. Her vil det være nødvendigt 
med opfølgende behandlinger ca. 1 gang årligt. 
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Uønsket hårvækst hos både mænd og kvinder kan nemt og 
effektivt behandles med laserteknik.

Hvordan virker det?
Laserlyset optages i det mørke pigment (melanin), der findes 
i brune og sorte hår. Her omdannes lysenergien til varme, der 
ødelægger hårsækken, så der ikke dannes et nyt hår senere. 
Efter ca. 2 uger kan hårene i det behandlede område falde ud.
Alle områder på kroppen kan behandles. Lyse, grå og røde hår 
kan ikke behandles, kun sorte eller mørkebrune hår.

Vi anvender en Diodelaser: eMax fra SYNERON. Den har det 
yderligere raffinement, at laserlys impulsen af millisekunders 
varighed ledsages af en såkaldt RF (radiofrekvens) impuls. Det 
er højfrekvent vekselstrøm, der ligesom i en mikrobølgeovn 
udvikler en meget lokaliseret varme. Herved opnås et sam-
spil, der giver større dybdevirkning på hårsækken, og hermed 
øges chancen for, at man opnår det ønskede resultat: varig 
ødelæggelse af hårsækken.

Du kan se på en lille video på producentens 
hjemmeside hvordan det virker: 
http://syneron-candela.com/int/product/elos-plus

Forholdsregler
Huden må ikke være solbrændt. Man skal undgå solbad-
ning og solarium 4 uger forud for, og 4 uger efter behand- 
lingen. Hvis man færdes i solen i den første måned efter 
behandlingen, skal man anvende en solcreme med høj 
faktor (faktor 25-50).

Huden kan ikke behandles, hvis den er farvet af 
selvbruner. Hvis man behandler solbrændt hud, er der 
en risiko for en overfladisk forbrænding, som kan give 
rødme og efterfølgende lysfarvning af huden. Hudfarven 
normaliseres normalt efter 3 til 6 måneder. Hvis man 
ikke beskytter huden mod solen, indtil den har normal-
iseret sig efter behandlingen kan man få en mørkfarvn-
ing af huden.

Hår der er fjernet med pincet, hårfjerningscreme, epiler-
ing eller voks kan ikke behandles. Derfor anbefales det, 
at man ikke fjerner hår med disse metoder 4 uger op til 
behandlingen. Shaver eller anden form for barbering kan 
anvendes uden problem. Når man møder til behandling, 
skal hårene være barberet helt ned hjemmefra, og man 
må ikke smøre huden med creme på behandlingsdagen.


