DP BEHANDELINGEN - PRIJSLIJST

DP Wenkbrauwen  DP eyeliner  DP Lips
Medische Pigmentatie  Microhaarpigmentatie  Laserontharing

Discover the U in beauty

Discover the U in beauty
DP CORE VALUES

Dermatopigmentatie

THE MISSION WE WANT FOR YOU, OUR DEAR CLIENT:
 You will always believe in yourself 
 You love to be noticed, but not to be looked at 
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 You strike the perfect balance between stylish & gorgeous 
Medische Pigmentatie
DP is a representation of Karen's view on life, which many women
across the world can relate to. It is about being your own kind of
beautiful and to become the best version of yourself,
who you truly are on all aspects of life.
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Laserontharing
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The many treatments of DP express this lifestyle.

This one is to you women out there who choose to be
the best version of yourself EVERY SINGLE DAY!

Kortrijksesteenweg 20, 9830 Sint-Martens-Latem
+32 476 68 97 99
karen@dermatopigmentatie.be
www.dermatopigmentatie.be
www.sarasinclinic.be

WAAROM KIEZEN VOOR DP

3 Altijd mooie resultaten
3 Medisch geschoold (onder supervisie van artsen & verpleegkundigen)
3 Pure en betrouwbare pigmenten (geen AZO, Nickel, …)
3 Hoogste standaard hygiëne & steriliteit
3 Pijnloze en comfortabele behandelingen
3 Bijscholing en congressen op wereldniveau
3 Specialist in het vak
3 Hoge kwaliteit aan betaalbare prijs

DP - A Name you can trust!
Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

DP WENKBRAUWEN
Bij deze huidvriendelijke techniek worden pigmenten oppervlakkig
geplaatst voor een mooiere kleurweergave. Deze blijven 1 jaar tot
24 maand in de huid.
HOE VERLOOPT UW WENKBRAUW BEHANDELING:

Ons team zal u adviseren welke
DP wenkbrauw en DP shaping
techniek het best bij u past!
Wij garanderen altijd mooie
resultaten!

Heeft u reeds oude pmu op uw wenkbrauwen? Gelieve in dat geval eerst een
foto door te sturen alvorens u een boeking maakt!
WE WERKEN MET LOKALE VERDOVING
 GEEN pijn en geen oncomfortabel gevoel dankzij onze lokale verdoving
 Vergelijkbaar met een prikje bij de tandarts
 U kiest vrijblijvend deze optie op het moment van uw behandeling (+30 €)
kan op voorhand de nazorg zalf kopen bij uw apotheker: Terramycine
3 UOogzalf
(zonder voorschrift).

3 Kijk alvast even in magazines of op internet wat u mooi vindt.
3 Samen bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken:
- Ombré / Powder Brows - PoWer Brows (= Microblading &
3 Microblading
Shading)
3 Alles wordt eerst uitgetekend (shaping) en kleur wordt samen gekozen.
3 Pas na uw goedkeuring worden de pigmenten in de huid gezet.
3 De kleur zal de eerste 4 dagen tot 20% donkerder zijn.
3 U krijgt alle nazorg instructies mee naar huis.
1 behandeling heeft u het gewenste resultaat. Indien nodig kan u
3 Na
binnen de 4 - 6 weken een touch-up ondergaan (*). Na 1 week kan je bellen
voor een afspraak.

Geen nickel, AZO, zware
metalen… Zelfs mensen met
zware allergieën worden
naar ons doorverwezen.
Indien u antidepressiva of
schildklierhormonen neemt
gelieve dit te melden.

(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na
de eerste behandelingen en indien nodig.
Hiervoor vragen we bijkomend € 25.
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She’s got 99 problems
but her brows ain’t one

microblading

ombré / powder brows

poWer brows

300 €

300 €

300 €

Ideaal voor wie een hyper
realistisch resultaat wenst.
Bv. voor wie geen
wenkbrauwhaartjes heeft,
alopecia of na chemo.
Dit is eerder wenkbrauw
reconstructie.

Ideaal voor wie haar brows elke
dag mooi in shape wenst zonder
het tattoo effect maar wel een
soft make-up look wil.

Is een combinatie van zowel de
microblading als de shading
techniek. Vandaar poWer brow!
Geeft een meer uitgesproken
resultaat.

(combinatie microblading en shading)
DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België.
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DP WENKBRAUWEN NAZORG
3 Vandaag gaan de wenkbrauwen gedurende de dag een beetje wondvocht verliezen.
eerste uur na de behandeling zal u om de 15 minuten de wenkbrauwen schoonmaken met een watje.
3 Het
Hierdoor zal het wondvocht zich niet opstapelen en zal u dus geen korstjes krijgen.
de namiddag of wanneer u er de tijd voor heeft mag u de wenkbrauwen uitwassen met haarshampoo,
3 In
daarna goed afdrogen (deppen), uw zalf inmasseren.

3 De wonde MOET constant soepel gehouden worden.
3 Wanneer u de verdovende prik gekregen heeft is het belangrijk dat u vandaag enkele keren uw ogen goed
open- en dichtknijpt. Doe dit 10 x na elkaar. Ook deze avond met een extra hoofdkussen slapen, zo zorgt u
ervoor dat de lokale verdoving beter geresorbeerd wordt.

Ongeveer 10 tot 14 dagen later ziet u pas het echte resultaat.
Indien er een Touch Up nodig is, dan kan u volgende week bellen om uw afspraak vast te leggen.
(deze kan u laten doorgaan binnen de 4 tot 6 weken na uw eerste behandeling)
Een Touch Up kost 25 €. (+ Verdovende prik is 15 € extra)
Een Touch-Up is een Service en dus niet verplicht. Minder dan 10% van onze klanten komt terug voor
een Touch-up.

6
www.dermatopigmentatie.be  www.sarasinclinic.be  karen@dermatopigmentatie.be  +32 476 68 97 99

DO

DON'T

dag van de behandeling zelf één
3 De
keer uitwassen.
5 dagen enkel ’s morgens de
3 Gedurende
wenkbrauwen eerst schoonmaken met
een klam watje (gewoon kraantjeswater
en zeer goed uitwringen). Daarna
afdrogen (deppen).

zalf inmasseren en soepel
3 Terramycine
houden, niet droog of vettig.

3

1 week geen:

3 sauna / stoombad / zwembad
3 make-up aan de wenkbrauwen.
2 dagen geen:
sport beoefenen, zweet is
3 intensieve
niet goed voor de inkapseling van het
pigment.

Haar wassen en douchen mag, maar
opletten dat de wenkbrauwen niet nat
worden! Indien nat, terug droogdeppen.

weken na de behandeling mag u
3 2Sun
Block (SPF50) gebruiken om uw

pigment te beschermen en langer te
behouden.

Wij wensen u alvast een vlotte genezing toe!
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DP EYELINER
Onze pigmenten voor liners blijven gemiddeld 3 tot 5 jaar.
HOE VERLOOPT UW EYELINER BEHANDELING:
pijn? Neem dan een Dafalgan Forte 1 Gram 45 min. voor uw
3 Snel
behandeling. U kan op voorhand de nazorg zalf kopen bij uw apotheker:

Ons Team zal u adviseren
welke DP eyeliner het
best bij uw ogen past! Wij
garanderen altijd mooie
resultaten!

Terramycine Oogzalf (zonder voorschrift).

het uur van uw afspraak laten wij onze sterke verdovende zalf
3 Op
(30% Lidocaïne) nog eens inwerken.

3 Breng foto’s, selfies mee om het gewenste resultaat te bespreken.
3 Alles wordt uitgetekend, kleur/dikte en techniek worden samen gekozen.
3 Pas na uw goedkeuring worden de pigmenten in de huid gezet.
u harde lenzen draagt mag u deze vlak voor de behandeling
3 Indien
verwijderen en direct na weer inbrengen. Zachte lenzen mag u aanhouden
tijdens de behandeling of neem uw bril mee. De ogen kunnen na de
behandeling nog wat tranen.

de behandeling zal een minimale tijdelijke zwelling optreden (alsof
3 Na
u even gehuild heeft). Gedurende enkele minuten krijgt u een coldpack
op de ogen om de lokale zwelling te doen afnemen. Neem gerust een
zonnebril mee.

3 U krijgt alle nazorg instructies mee naar huis.
3 U kan zeker zelf met de auto terug naar huis!
intensiteit van de kleur zal de eerste dagen tot 2 x zo donker zijn.
3 De
Na 1 behandeling heeft u het gewenste resultaat. Indien nodig kan u

binnen de 4 - 6 weken een touch-up ondergaan (*). Na 1 week kan je bellen
voor een afspraak.

Geen nickel, AZO, zware
metalen… Zelfs mensen met
zware allergieën worden
naar ons doorverwezen.
Indien u antidepressiva of
schildklierhormonen neemt
gelieve dit te melden.
(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na
de eerste behandelingen en indien nodig.
Hiervoor vragen we bijkomend € 25.
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For Beautiful eyes
look for the good in Others

BAMBI EYES /
INFRA-LINER

SECRET LINER

PRESTIGE EYELINER

STARDUST EYELINER

Bovenste Liner: 180 €

Bovenste Liner: 180 €

Bovenste Liner: 250 €

Stardust kan op elk

Onderste Liner: 150 €

Onderste Liner: 150 €

Onderste Liner: 150 €

type liner: + 50 €

Voor de jongere 18+
meisjes die het heel
subtiel willen houden
maar toch van hun
“naked” look af willen.

Uw ogen worden optisch
langer gemaakt en kleine
imperfecties van shaping
worden geoptimaliseerd.
Klaar voor de perfecte
selfie!

Enkel bij strakke oogleden
en een stevige huid kan u
met de ‘prestige’ liner een
mooi resultaat bereiken.

Graag een feather effect
gewenst? Een eyeliner
met schaduw in plaats
van een strakke eyeliner?
Dan is deze 'Stardust' de
ideale keuze voor jou!

DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België.
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DP EYELINER NAZORG
3 Vandaag zal de eyeliner gedurende de dag een beetje wondvocht verliezen.
eerste uur na de behandeling zal u om de 15 minuten de ogen droogdeppen met een watje,
3 Het
hierdoor heeft het wondvocht geen tijd om op te stapelen en zal u geen korstjes krijgen.
de namiddag of wanneer u er de tijd voor heeft mag u de eyeliner uitwassen met reinigsgel of micellair
3 In
water. Daarna goed droogdeppen, Terramycine zalf aanbrengen met een wattenstaafje en direct daarna met
de achterkant van het wattenstaafje beetje afdrogen zodat er geen dikke laag zalf op de Liner ligt.

3 De wonde MOET constant soepel (= niet droog / niet vettig) gehouden worden!

Ongeveer 10 tot 14 dagen later ziet u pas het echte resultaat.
Indien er een Touch Up nodig is, dan kan u volgende week bellen om uw afspraak vast te leggen.
(deze kan u laten doorgaan binnen de 4 tot 6 weken na uw eerste behandeling)
Een Touch Up kost 25 €.
Een Touch-Up is een Service en dus niet verplicht. Minder dan 10% van onze klanten komt terug voor
een Touch-up.
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DO

DON'T

5 dagen ’s morgens &
3 Gedurende
's middags de ogen eerst afkuisen met

een klam watje (kraantjeswater) en zeer
goed uitwringen.

een wattenstaafje ’s morgens &
3 Met
's middags de Terramycine zalf

aanbrengen en terug een beetje
droogwrijven met de achterkant van het
wattenstaafje.

wassen en douchen mag maar
3 Haar
opletten dat de ogen niet te nat worden!

1 week geen:

3 sauna / stoombad / zwembad
aan de ogen
3 make-up
(ook geen mascara).
2 dagen geen:
sport beoefenen, zweet is
3 intensieve
niet goed voor de inkapseling van het
pigment.

Indien nat terug droogdeppen.

Wij wensen u alvast een vlotte genezing toe!
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DP LIPS
Onze Pigmenten blijven 3 tot 5 jaar in de lip.
HOE VERLOOPT UW LIP BEHANDELING:
WE WERKEN MET LOKALE VERDOVING

Ons team zal u adviseren welke
DP Lip Shape/kleur het best bij
uw gelaat past! Wij garanderen
altijd mooie resultaten!

 GEEN pijn en geen oncomfortabel gevoel dankzij onze lokale verdoving
 Vergelijkbaar als een prikje bij de tandarts
 U kiest vrijblijvend deze optie op het moment van uw behandeling (+30 €)
kan op voorhand de nazorg zalf kopen bij uw apotheker: Terramycine
3 UOogzalf
(zonder voorschrift).

3 Kijk alvast even in magazines of op internet wat u mooi vindt.
kiezen we de vorm en kleur welke het best bij jou past. (breng
3 Samen
gerust uw favoriete lipstick / lipgloss kleur mee). De lip kan op een
natuurlijke wijze tot 1 à 1,5 mm vergroot worden.

de hand van foto’s bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken.
3 Aan
Alles is mogelijk van zeer naturel naar een meer uitgesproken effect.
wordt eerst zorgvuldig uitgetekend en pas na uw goedkeuring
3 Alles
worden de pigmenten in de lip gezet.
tijdelijke zwelling zal optreden (De lip kan makkelijk tot 2 x zo dik zijn
3 Een
na de behandeling). Gedurende enkele minuten krijgt u een coldpack op
de lippen om de lokale zwelling te doen afnemen.

kleur zal de eerste 4 dagen tot 50% donkerder zijn. (Hou hiermee
3 De
rekening en boek dus geen behandeling als u de dag nadien naar een
feest moet).
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3 Na 2 weken ziet u het uiteindelijke resultaat.
3 U krijgt alle nazorg instructies mee naar huis.
nodig kan u binnen de 4 - 8 weken een touch-up ondergaan (*).
3 Indien
Na 1 week kan je bellen voor een afspraak.

Geen nickel, AZO, zware metalen…
Zelfs mensen met zware allergieën
worden naar ons doorverwezen.
Indien u antidepressiva of schildklierhormonen neemt gelieve dit te
melden.
BELANGRIJK: Indien u ooit al eens een
koortsblaasje gehad heeft dan moet u
(Aciclovir innemen 200 mg 3 X per dag)
4 dagen VOOR de behandeling en 4 dagen
NA de behandeling. Zodat u geen opstoot
krijgt na onze behandeling, anders zal u niet
het gewenste resultaat behalen.
(U krijgt van ons een voorschrift op de dag
van uw behandeling, u kan deze nadien
binnenbrengen bij uw apotheker)
(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na
de eerste behandelingen en indien nodig.
Hiervoor vragen we bijkomend € 25.
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For beautiful lips speak
only words of kindness

BABY LIPS

POWDER LIPS

BARDOT FULL LIPS

400 €

400 €

400 €

We brengen uw lippen opnieuw
in balans zoals ze vroeger waren
of we corrigeren ze, zodat ze er
op hun best uitzien.

Geef op een natuurlijke wijze
meer lipkleur aan je lippen.

U wenst die mooie volle
tuitende lippen zoals zovelen.
Prachtige shaping en iets
intensievere kleur.

voor

na

DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België.
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DP LIPS NAZORG
gaan de lippen gedurende de dag een beetje wondvocht verliezen. U krijgt van ons enkele watjes
3 Vandaag
mee om de lippen gedurende de dag enkele malen af te kuisen, hierdoor heeft het wondvocht geen tijd om
op te stapelen en zal u geen korstjes krijgen.

3 Een week zal u de lippen nog 3 x per dag met Terramycine zalf insmeren, dit is verplicht.
3 Tussendoor mag u voldoende insmeren met pure vaseline.
3 De wonde MOET constant vet gehouden worden.

Indien u ooit koortsblaasjes heeft gehad moet u nog 4 dagen uw Aciclovir medicatie doornemen.
(bij voorkeur 600 mg per dag)
Na 2 weken ziet u het echte resultaat.
Indien er een Touch Up nodig is dan kan u binnen 2 weken bellen om uw afspraak vast te leggen.
(deze kan u laten doorgaan binnen de 4 tot 8 weken na uw eerste behandeling)
Een Touch Up kost 25 €. (+ Verdovende prik is 15 € extra)
Een Touch-Up is een Service en dus niet verplicht. Minder dan 10% van onze klanten komt terug voor
een Touch-up.
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DO

DON'T

Vanaf morgen zal u gedurende één
week of langer indien nodig:
per dag met voorkeur ’s morgens,
3 3‘s xmiddags
en ’s avonds de lippen eerst
even afkuisen met een klam watje en
dan insmeren met Terramycine zalf.

mag u met Vaseline smeren
3 Tussentijds
om de lippen soepel te houden.
eerste twee dagen met een rietje
3 De
drinken.

1 week geen:

3 sauna / stoombad / zwembad
2 dagen geen:
sport beoefenen, zweet is
3 intensieve
niet goed voor de inkapseling van het
pigment.

3 2 dagen niet kussen.
dag geen warme dranken
3 Eerste
drinken.

Wij wensen u alvast een vlotte genezing toe!
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MEDISCHE PIGMENTATIE
Wanneer borstkanker werd vastgesteld en u heeft een reconstructieve
ingreep ondergaan, zal de volgende stap een tepeltatoeage zijn.
Er bestaan verschillende technieken voor tepelpigmentatie / tepeltatoeage.
Onze pigmenten blijven 3 tot 7 jaar.
HOE VERLOOPT UW TEPELPIGMENTATIE BEHANDELING:

Er is een terugbetaling van het
RIZIV bij DP voor reconstructies
uitgevoerd na 2017.
Uni-lateraal: 97,14 €
Bi-lateraal: 194,27 €

WE WERKEN MET LOKALE VERDOVING
 GEEN pijn en geen oncomfortabel gevoel dankzij onze lokale verdoving
 Vergelijkbaar als een prikje bij de tandarts
 U kiest vrijblijvend deze optie op het moment van uw behandeling (+30 €)
kan op voorhand de nazorg zalf kopen bij uw apotheker: Terramycine
3 UOogzalf
(zonder voorschrift).
wordt samen besproken zowel de grootte als de kleur van de tepel.
3 Alles
U wordt dus volledig betrokken in het process.

Met onze pigmenten kan u nadien nog
onder de scanner.

de hand van foto’s bespreken we welke technieken we kunnen
3 Aan
gebruiken. Ons doel is om een zo natuurlijk mogelijke tepel te creëren.

3 De kleur zal de eerste 4 dagen tot 50% donkerder zijn.
eerste week geen contact met water / sauna / stoombad en niet
3 De
krabben of eventuele korstjes aftrekken. 3 dagen geen sport.
3 Na 2 weken ziet u het uiteindelijke resultaat.
3 U krijgt alle nazorg instructies en de papieren voor de mutualiteit.

Geen nickel, AZO, zware
metalen… Zelfs mensen met
zware allergieën worden
naar ons doorverwezen.
Indien u antidepressiva of
schildklierhormonen neemt
gelieve dit te melden.

Unilaterale tepelpigmentatie: Wij proberen altijd de natuurlijke tepelkleur
zoveel mogelijk na te bootsen. Sommige mensen kiezen ervoor om beide
tepels te laten inkleuren; zo is het resultaat veel natuurlijker. Dit is een keuze
die u zelf kan maken.
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Bilaterale tepelpigementatie: Indien u nog foto’s heeft van voor uw
borstreconstructie mag u deze altijd meebrengen dan proberen we zoveel
mogelijk naar dit voorbeeld te werken.
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Een belangrijke stap in uw proces,
niet alleen visueel maar ook emotioneel!
TEPELTATOEAGE

TERUGBETALING VAN UW TEPELPIGMENTATIE:

Uni-lateraal: 200 €
Bi-lateraal: 400 €

Terugbetaling door het RIZIV is enkel wanneer uw borstreconstructie werd uitgevoerd
na 2017. Indien dit niet het geval is kan u steeds terugbetaling aanvragen bij uw hospitaalverzekering (afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten). Terugbetaling is slechts
eenmalig.
UNI-LATERAAL: Nieuw nummer voor verhoogde terugbetaling uni-lateraal:
252792-252803
BI-LATERAAL: Nieuw nummer voor verhoogde terugbetaling bi-lateraal:
252814-252825

Tepelreconstructie door schaduw techniek

VOOR MEER INFORMATIE OVER UW
TERUGBETALING NEEMT U BEST CONTACT
OP MET UW MUTUALITEIT.

DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België.
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MEDISCHE PIGMENTATIE NAZORG
3 Vandaag zal de tepeltatoeage gedurende de dag een beetje wondvocht verliezen.
3 Het eerste uur na de behandeling zal u om de 15 minuten de tepels afkuisen met een watje.
de namiddag of wanneer u er de tijd voor heeft mag u de tepel uitwassen met haarshampoo,
3 In
daarna goed afdrogen en uw zalf inmasseren.
3 De wonde mag niet te droog of te vettig zijn maar moet soepel gehouden worden.
3 In de loop van vandaag zal u de tepel nog enkele malen gewoon afkuisen met een klam watje.
3 Hierdoor zal het wondvocht zich niet opstapelen en zal u dus geen korstjes krijgen.

Tijdens het genezingsproces: eerste 3 tot 4 dagen zal de kleur intenser zijn om daarna terug kleur te
verliezen.
Niet krabben, indien korstjes, deze spontaan laten afvallen.
Na 2 weken ziet u het echte resultaat.
Indien er een Touch Up nodig is dan kan u binnen 2 weken bellen om uw afspraak vast te leggen.
(deze kan u laten doorgaan binnen de 4 tot 8 weken na uw eerste behandeling)
Een Touch Up kost 25 €. (+ Verdovende prik is 15 € extra)
Een Touch-Up is een Service en dus niet verplicht. Minder dan 10% van onze klanten komt terug voor
een Touch-up.
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DO

DON'T

Vanaf morgen zal u gedurende één
week of langer indien nodig:
per dag met voorkeur ’s morgens,
3 3‘s xmiddags
en ’s avonds de tepel
eerst schoonmaken met een klam
watje (gewoon kraantjeswater en
zeer goed uitwringen) daarna beetje
droogdeppen.

zalf inmasseren en soepel
3 Terramycine
houden.

1 week geen:

3 sauna / stoombad / zwembad
3 dagen geen:
sport beoefenen, zweet is
3 intensieve
niet goed voor de inkapseling van het
pigment.

3 geen eventuele korstjes aftrekken.

Wij wensen u alvast een vlotte genezing toe!
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MICROHAARPIGMENTATIE
Microhaarpigmentatie is een techniek waarbij men miniscule kleine
dots door middel van een tatoeage techniek in de oppervlakkige
huidlaag van de hoofdhuid brengt. Zo creëert men de illusie van
stoppeltjes op de kale hoofdhuid.

Ons team zal u begeleiden
bij uw Microhaarpigmentatie
behandeling! Wij garanderen
altijd mooie resultaten!

HOE VERLOOPT UW MICROHAARPIGMENTATIE BEHANDELING:

3 Wij doen onze microhaarpigmentatie behandelingen altijd in 2 sessies.
eerste sessie wordt gebruikt om alles te bespreken, de haarlijn uit te
3 De
tekenen en de basis te leggen van gerepliceerde haarfollikels.
3 Deze sessie duurt meestal 3 tot 4 uur.
de eerste sessie merkt u direct al een verschil en ziet u er niet meer
3 Na
kaal uit.
De tweede sessie wordt gebruikt om een extra laag van dichtheid toe
3 te
voegen om het uiterlijk van vol, kortgeschoren haar te creëren en elk
teken van kaalheid te elimineren.

besteden veel tijd aan het inblenden tussen uw bestaande haar voor
3 We
een naadloze overgang en natuurlijke look.

Patiënt met alopecia, foto genomen
tijdens de behandeling.

kunnen in deze sessie ook kleine aanpassingen aan de haarlijn doen.
3 We
De tweede sessie duurt gemiddeld een 2 tal uurtjes.
uw laatste behandeling krijgt u instructies voor de nazorg en hoeft u
3 Na
gedurende 2 – 4 jaar niet meer terug te komen.

Geen nickel, AZO, zware metalen…
Zelfs mensen met zware allergieën
worden naar ons doorverwezen.
Indien u antidepressiva of schildklierhormonen neemt gelieve dit te
melden.
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Get your confidence back!
4

4

4

3

3
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€ 400

€ 550

€ 400
4

4

3

3

2

2

1

1

= volledige
Shaven Look

€ 650

€ 2000
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MICROHAARPIGMENTATIE NAZORG
eerste 2 dagen zal de huid direct na de behandeling roodheid vertonen,
3 De
dit is een normaal proces.
er allemaal kleine micro openingen in de huid zijn, kom je best
3 Aangezien
niet met je handen aan deze zone.

3 Doe je dit toch zorg er dan voor dat je handen gewassen en ontsmet zijn.

Tijdens het genezingsproces :
Eerste 3 tot 4 dagen zal de kleur intenser zijn om daarna terug kleur te verliezen.
Niet krabben, indien korstjes, deze spontaan laten afvallen.
Ongeveer 1 week later ziet u pas het echte resultaat.

22
www.dermatopigmentatie.be  www.sarasinclinic.be  karen@dermatopigmentatie.be  +32 476 68 97 99

DO

DON'T

2 dagen moet u deze
3 Gedurende
Nazorg uitvoeren :
met crème die behandelaar
3 insmeren
adviseert
min mogelijk de zone's aanraken
3 zo
voor hygiëne en steriliteit
zoveel mogelijk uit de zon, zonlicht
3 blijf
zal het pigment na verloop van tijd
afbreken. Gebruik desnoods dagelijks
een Sunblock SPF 50

1 week geen:

3 sauna / stoombad / zwembad
3 direct zonlicht
NIET scheren, NIET krabben,
3 huid
NIET bedekken
2 dagen geen:
sport beoefenen, zweet is
3 intensieve
niet goed voor de inkapseling van het
pigment.

Wij wensen u alvast een vlotte genezing toe!
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LASERONTHARING
Dankzij de nieuwste TRIPLE LASER laserontharing technologie worden ongewenste haartjes aangepakt.
Triple laser laserontharing met 3 verschillende golflengten.
VOORDELEN VAN DEZE NIEUWE TECHNOLOGIE:

3 3 dubbele kracht triple laser
3 vrijwel pijnloze laserontharing
3 geschikt voor elk huidtype
3 snel & veilig en ook voor grote zones
3 gemiddeld aantal behandelingen tussen de 4 en 6
AANTAL BEHANDELINGEN:
zal het aantal behandelingen tussen de 4 en 6 behandelingen liggen.
3 Gemiddeld
Sommige mensen gaan slechts 3 sessies nodig hebben, andere kunnen tot 6 sessies nodig hebben.
Elk lichaam reageert anders. Veel hangt ook af van de hormoonhuishouding in het lichaam.
Ook het gebruik van bepaalde medicatie heeft een invloed.

zal nooit 100% permanent haarvrij zijn. Wel kan u rekenen op 90% haarverlies. De haartjes die af en toe
3 Je
terugkomen zullen veel lichter zijn en minder sterk zijn.
VOOR EN NA DE BEHANDELING:

3 Niet waxen / epileren (alles waarbij je de haarwortel verwijdert) tot 4 weken voor de behandeling.
6 - 8 weken terugkomen voor een nieuwe sessie. Ideaal is wanneer het haar terug begint te groeien,
3 Na
om nog een sessie te doen (zo target je de goede fase).
3 Na de behandeling kan je een lichte roodheid / minimale zwelling hebben die na enkele uren zal verdwijnen.
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Ditch the razor

Beide onderbenen

€ 100

Baard

€ 100

Beide benen volledig

€ 200

Hals (voorkant)

€ 50

Onderarmen

€ 100

Nek (achterkant)

€ 50

Onderarmen & handen

€ 130

Rug & schouders

€ 200

Armen & handen (volledig)

€ 200

Rug

€ 150

Oksels

€ 50

Borst & buik

€ 150

Bikinilijn volledig

€ 100

Buik

€ 100

Anale zone

€ 50

Borst

€ 100

Borsten (vrouw)

€ 40

Schouders

€ 100

Baard & hals (voorkant)

€ 150
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VERWEN ZE MET
ONZE BEAUTYBON!
Bring confidence back & accentueer
ieders schoonheid met
onze cadeaubon!

WALL OF

Be the best version of yourself
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FAME

... every single day!
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