
LaserKabinetPrijslijst
VROUWEN
Prijs per behandeling

bikini

oksels          

onderbenen         

volledige benen      

borsten         

bovenlip 

kin  

kin en bovenlip  

tussen wenkbrauw 

buik       

€ 140,-

€ 120,-

€ 240,-

€ 380,-

€   60,-

€   70,-

€   80,-

€ 140,-

€   50,-

€ 125,-

MANNEN
Prijs per behandeling

oksels

schouders          

volledige rug        

baard      

buik         

borstkas

borst en buik

nek

hals

tussen wenkbrauw

€ 120,-

€ 200,-

€ 300,-

€ 140,-

€ 200,-

€ 200,-

€ 300,-

€   70,-

€   70,-

€   50,-
www.laserkabinet.be

uitgevoerd door professionele verpleegkundigen

medisch def in i t ie f  ontharen

DEFINITIEF ONTHAREN
• niet epileren 4 weken voor de behandeling, 

scheren mag wel
• 24u na de behandeling geen warm bad 

nemen, wel douche
• 48u nadien geen sauna
• 24u geen deodorant na okselbehandeling
• gemiddeld aantal behandelingen 4 à 5

Medisch defi nitief ontharing met de allernieuwste 
ontharingslasers momenteel op de markt. 
Ontharen aanpasbaar aan ieder huid-, haartype.
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De LightSheer diode laser, ontwikkeld door de 
uitvinders van Intense Pulsed Light (IPL), wordt 
dankzij zijn unieke eigenschappen door artsen 
en andere medische professionals beschouwd 
als de snelste en meest effectieve vorm van 
laserontharing, momenteel beschikbaar op de 
markt. Klinische studies beschikbaar op 
aanvraag.

De LightSheer DESIRE diode ontharingslaser is
uitgerust met een 805nm golflengte, welke effectief
blijkt bij 90% van alle huidtypes (I-VI). 
Dit toestel is oa. uitgerust met het unieke HS hand-
stuk, welke de huid vacuüm trekt. Ideaal voor een 
uiterst snelle behandeling van grotere zones. 
Voor de kleinere zones  maakt de DESIRE gebruik van 
gepatenteerde gekoelde Chill-Tip technologie.

laserontharing, momenteel beschikbaar op de
markt. Klinische studies beschikbaar op
aanvraag.

De LightSheer INFINITY beschikt naast de 
Gouden Standaard 805nm golflengte ook over 
een extra 1064nm module, specifiek voor de 
behandeling van getaande tot de meest 
donkere huidtypes (V-VI).
U kan heden dus ook tijdens de zomerperiode 
genieten van een veilige en effectieve laser- 
ontharing.

Veilig, pijnloos en
permanent ontharen


