
Onze superdeal definitieve ontharing! 

Dit is een éénmalige kost, hierin zitten onbeperkt alle behandelingen inbegrepen, 

geen extra kosten. 

Intekenen kan tot 5 oktober 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat krijg je voor deze superdeal? 

• Tijdens de intake leggen we alles goed uit, rekenen we af en boeken we de 

eerste afspraak in. 

• De vervolgafspraken boek je zelf online in. 

• Onbeperkte behandelingen, we behandelen totdat jij tevreden bent of je 

behandelingen nu 8 maanden of 8 jaar duren. 

• Geen extra kosten, geen limiet op het aantal behandelingen 

• Snel en zo goed als pijnloos 

• Komen er na een periode toch nog enkele haartjes dan boek je gewoon een 

nieuwe afspraak in ter onderhoud. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Algemene voorwaarden superdeal ontharing 

Zorg dat je een beetje vroeger bent dan het uur van jouw afspraak. Zo kan je je al 

omkleden, eventueel nog rustig een thee drinken voordat we aan de behandeling 

beginnen. 

Annuleringsvoorwaarden: 

• Minstens 48u op voorhand annuleren of te wijzigen van jouw afspraak via 

sms of watsapp (0468 48 74 90, met vermelding van jouw naam, datum en 

uur afspraak) zodat we nog iemand anders in jouw plaats kunnen 

inplannen. 

• Indien je niet 48u vooraf annuleert of wijzigt brengen we 25 euro in 

rekening. 

Voor de behandeling: 

• 2 weken voor de behandeling geen intense zon of zonnebank. 

• 1 week voor de behandeling geen tanning of zelfbruiner meer gebruiken. 



• Op de dag van de behandeling geen make-up, deo of crème op de te 

behandelen zones. 

• Scheer de zones vooraf, zorg dat er korte stoppeltjes staan die net uit de 

huid komen. 

• Gedurende het behandeltraject niet meer harsen of epileren. 

• Vervolgafspraken boek je zelf in. Voor ontharingen in het gelaat min. 3 

weken tussen de afspraken, voor lichaamsontharingen min. 5 à 6 weken 

tussen de afspreken. (Anders zullen deze afgewezen worden) 

Na de behandeling: 

• Tot 2 weken na de behandeling geen intensieve zonnevakantie en 

zonnebank 

• Tot 72u na de behandeling SPF50 aanbrengen. 

• Indien de huid gevoelig aanvoelt of rood ziet, flamigel aanbrengen of aloë 

vera om de warmte uit de huid te halen. 

Let op: 

• Indien je zwanger bent zetten we de behandeling even stop. 

• Indien je antibiotica of cortisone moet nemen behandelen we niet. 

• Indien je de volledige schaamstreek laat behandelen en je menstruatie is 

begonnen maak dan een nieuwe afspraak voor deze zone. We behandelen 

dan liever niet. 


