
 Πρίν το λέιζερ
Όχι σολάριουμ και εάν έχει γινει το λιγότερο να είναι 3 εβδομάδες πρίν.

Όχι χρήση λοσιόν μαυρίσματος και άλλα αυτομαυριστικά.

Ξυρισμένες περιοχές ή αποτριχωτική κρέμα (πόδια-μπικίνι-μασχάλες 3 μέρες πρίν). 
Θέλουμε τρίχα 2-3 χιλιοστά.

Σε αποτρίχωση με κερί, Silk Εpil η αποχή να είναι τουλάχιστον 3 εβδομάδες πρίν.

Να έχει ενυδατωθεί η περιοχή με ενυδατική κρέμα 2 εβδομάδες πρίν ημερησίως εκτός 
από την ημέρα της θεραπείας.

Όχι peeling ακριβώς πρίν τη θεραπεία laser. Αλλά καλό τρίψιμο της περιοχής 
- απολέπιση με σφουγγάρι λούφα (σκληρό σφουγγάρι) - 4 μέρες πρίν για να φύγουν τα 
νεκρά κύτταρα (ειδικά κατά τους κακοκαιρινούς μήνες).

Όχι ηλιοθεραπεία μέχρι και 8 μέρες πρίν.

Όχι χρήση κρέμας σώματος, γκλίτερ ή λάδι σώματος ακριβώς τη μέρα της θεραπείας.

Οδηγίες μετά το λέιζερ
Αποφύγετε το καυτό νερό (ντούς) ή θερμότητα (ηλεκτρικές κουβέρτες) την ημέρα της 
θεραπείας. Όσο δύναται κρύο.

Αποφύγετε τη χρήση αρώματος καθώς και την χρήση οποιουδήποτε σκευάσματος με 
άρωμα στην περιοχή.

Αποφύγετε το γυμναστήριο την ίδια ημέρα όπως επίσης και την χρήση πισίνας εως 24 
ώρες μετά το laser .

Απαγορεύεται η χρήση solarium  για 2-3 εβδομάδες μετά το laser.

Χρήση αντηλιακής προστασίας με δείκτη προστασίας 30 τουλάχιστον και συχνή 
ανανέωση ανά 2 ώρες.

Όχι λύκρα, όχι μάλλινο καλσόν ή άλλο υλικό εκτός βάμβακος για τα εσώρουχα σε 
περίπτωση αποτρίχωσης στο μπικίνι.

Να γίνεται συχνή ενυδάτωση της περιοχής όπου έχει προηγηθεί το laser.

Όχι πίλινγκ σώματος ή τρίψιμο με σφουγγάρι για 2-3 ημέρες μετά τη θεραπεία αλλά 
προτείνεται η χρήση λούφας (σκληρό σφουγγάρι) στην περιοχή θεραπείας 3 ημέρες μετά 
και καθημερινά μέχρι την επόμενη συνεδρία.

Όχι στενά ρούχα στην περιοχή θεραπείας.

Όχι ξύρισμα, κερί, ή οποιαδήποτε μέθοδος αποτρίχωσης εκτός από λέιζερ μέχρι την 
επόμενη συνεδρία.

Προτείνεται η χρήση ενυδατικών κρεμών οπως cicaplast gel, bepanthol μπλέ γαλάκτωμα.

κάνετε πρώτη φορά λέιζερ;
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ ΜΑΣ!

* Eάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ενόχληση παρακαλώ καλέστε στην 24ωρη γραμμή μας 6978999992



Before you laser session:
No solarium and if it has been done, at least 2 weeks prior treatment.

No use of tanning lotion and other self tan lotions.

Shaving can be done 3 days prior to the first session. We want a hair length of 2-3 mm.

Waxing, depilation or depilatory creams should be stopped 3 weeks prior to the session. 

Hydrate the area with a hydrating cream daily 2 weeks before the first session and not 
the day of the session.

Νο peeling exactly before τηε laser treatment but rub the area well to exfoliate it with a 
good sponge (especially during the summer months).

No sun therapy up to 8 days prior treatment.

No use of body glitter or body oil exclusively before the treatment.

Instructions after the laser
Avoid hot water (bath) and heat (electric covers) on the day of the treatment. Cold is 
prefferable.

Avoid use of fragrance or anything containing alcohol to the treatment area.

Avoid use of gym on the same day also the swimming pool up to 24 hours after the laser.

Solarium should be avoided for at least 2-3 weeks after laser.

Use of sunscreen protection with 30 minimum sunblock and frequently update it every 2 
hours.

No lycra, no wool and wool tights or other material except cotton for the direct contact 
of the area treated.

Frequently moisturise the area treated.

No body peeling or rough rubbing of the area treated for 2-3 days but it is recommended 
to use a rough sponge when bathing daily, 4 days after the treatment to remove dead 
folicles.

No tight clothing the day of the session.

No shaving, depilating after the session.

It is recommended to use moisturising creams like cicaplast gel, bepanthol blue lotion.

laser for the first time?
INSTRUCTIONS FROM OUR DERMATOLOGIST!

* If you experience any side effects please call our 24 hour line +30 6978999992


