
Klassieke ontharing met hars... 

Het verwijderen van ontsierde haartjes op een traditionele manier. Op alle zones van 
het lichaam kunnen deze met hars verwijderd worden. 

 
Na het harsen zal het gemiddeld 3 tot 4 weken duren voordat de haren terug zichtbaar 

zijn. De haren komen na het harsen met een zachte haarpunt terug zodat je in  
tegenstelling tot bij het scheren na het harsen nooit harde stoppels zult hebben. 

Bijwerken wenkbrauwen   10 min.  8 euro 
Modelleren wenkbrauwen  15 min.  12 euro 
Bovenlip      10 min.  10 euro 
Kin        10 min.  10 euro 
Wangen       10 min.  15 euro 
Wenkbrauwen en bovenlip  18 min.  16 euro 
Gelaat       22 min.  28 euro 
Oksels       15 min.  18 euro 
Onderbenen en knie    25min.  25 euro 
Bovenbenen      30 min.  25 euro 
Onder- en bovenbenen   45 min.  39 euro 
Onder– en bovenbenen + oksels  55 min.  52 euro 
Bikini tot sliprand    15 min.  20 euro 
Bikini brazilian (filmhars)   40 min.  35 euro 
Armen       20 min.  25 euro 
Buik of borst man    20 min.  40 euro 
Rug man      20 min.  40 euro 
Tenen of vingers     10min.  10 euro 
Bilnaad       10min.  15 euro 

Prijzen harsen... 
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Prijzen van permanente ontharing met de Harmony S 

Met de Harmony S van Alma laser boekt men een zeer goed 
resultaat bij permanente ontharing, 75% van de mensen zijn 

haarvrij na 5 tot 6 behandelingen. 
 

Let op! 
 

Dat is niet bij iedereen zo. Er zijn mensen die tot  
12 behandelingen nodig hebben… 

 

De te behandelen zone mag geen zon of zonnebank hebben, 
indien u dit niet respecteert dan kan dit zeer zware tot  

blijvende gevolgen hebben zoals  
pigmentvlekken, verbranding. 

 

Gebruik van medicijnen dient gemeld te worden.  
Bij de inname van antibiotica en/of antidepressiva  

worden er geen behandelingen gedaan of eerst een test. 
 

Vooraf en tussen de behandelingen in mag men enkel nog 
scheren, u mag de haren niet meer epileren. 

Tussenstuk wenkbrauwen  10 min.  45 euro 
Bovenlip      05 min.  45 euro 
Kin        05 min.  60 euro 
Bovenlip + kin     10 min.  95 euro 
Bovenlip, kin en wangen   15 min.  125 euro 
Onder– of bovenarmen   15 min.  150 euro 
Oksels       10 min.  85 euro 
Onderbenen en knie, schouders 15 min.  225 euro 
Bovenbenen , buik, borst, rug  20 min.  250 euro 
Onder- en bovenbenen   35 min.         445 euro 
Onder– en bovenbenen + bikini 45 min.         499 euro 
Bikini tot sliprand    10 min.   90 euro 
Bikini brazilian      15 min.   150 euro 

 
Dit zijn richtprijzen per behandeling, u krijgt extra korting  
wanneer u meerdere zones tegelijkertijd laat behandelen. 

Permanente ontharing met de Harmony S laser... 
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Suikerontharing 

Ze zorgt ook voor een peeling van de dode 
huidcellen. Daarenboven maakt suiker de huid 

zacht, waardoor er geen beschadigingen of 
allergische reacties optreden. Zodoende is deze 

methode geschikt voor alle huid– en 
haartypen. 

Door het gebruik van suikerpasta worden de 
haren soepel en worden ze alleen in de 

natuurlijke haargroeirichting verwijderd.  
De haren breken hierdoor niet af en ook 

ingegroeide haartjes behoren tot het verleden. 
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Suikerontharing is een zachte en effectieve methode om alle delen van het lichaam en 
gelaat te ontharen met 100% natuurlijke producten. Zeg vaarwel aan pijn, ingegroeide 

haartjes, irritaties en allergieën. Met suiker ontharing geniet u van een fantastisch 
resultaat en een zijdezachte huid! 

• Geen jeuk, roodheid, veel minder tot geen irritaties. 
• Geen benen meer vol ingegroeide haartjes. 
• Slechts een haarlengte van 3 à 4 mm is voldoende voor een volgende 

ontharing. 
• Minder pijnlijk want suikerpasta kleeft niet aan uw huid,  

enkel aan de haartjes. 
• Tussenpauzes worden na enkele keren langer dankzij het niet meer afbreken  

van de haartjes. 
• Wordt op kamertemperatuur uitgevoerd, is dus niet nadelig voor spataderen  

en de gevoelige huid. 
• Dankzij de hydraterende werking van suiker hebt u nadien een zalig gladde  

en gehydrateerde huid. 

Voordelen 



Suikerontharing 

Nabehandeling 
 

Wanneer de haartjes terug groeien kan dit een jeukend gevoel geven, doe dan heel 
regelmatig een suikerpeeling, dit mag dan om de dag voor een week. 

Hydrateer de huid ook goed, want bij een droge huid komen de haartjes er  
moeilijker doorheen. 

De eerste 12 uren na de epilatie geen zon  
of zonnebank en geen zoutscrub. 
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3 dagen voor de ontharing geen scrub op 

de benen, in tegenstelling tot een klassieke 
wasontharing. De suiker heeft de dode 

huidcellen nodig om aan te kleven.  
Smeer u ook niet in met bodycrème. 

Bijwerken wenkbrauwen   10 min.  9 euro 
Modelleren wenkbrauwen   20 min.  12 euro 
Bovenlip       10 min.  12 euro 
Kin        10 min.  12 euro 
Wangen       10 min.  16 euro 
Wenkbrauwen en bovenlip  18 min.  18 euro 
Gelaat       22 min.  30 euro 
Oksels       15 min.  20 euro 
Onderbenen en knie    30 min.  27 euro 
Bovenbenen      30 min.  27 euro 
Onder- en bovenbenen   55 min.  49 euro 
Onder– en bovenbenen + oksels 70 min.  60 euro 
Bikini tot sliprand     15 min.  23 euro 
Armen       20 min.  27 euro 

Belangrijk voor de ontharing! 

Belangrijk na de ontharing! 



Donshaartjes, licht blond of grijs haar  
permanent verwijderen? 

We hebben de kleurstof van het haar nodig voor de geleiding 
van de warmte naar de wortel.  

 
Donshaartjes, licht blonde en grijze haren hebben  

geen kleurstof.  
 

Maar… door de haren eerst te harsen loopt er een klein 
beetje bloed in de porie, bloed bevat ook pigment en zal de 

warmte dus geleiden naar de haarmatrix en deze 
vernietigen. 
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Het is alleen mogelijk om in de groeifase het haar en de 
voedingsbodem te vernietigen.  

 
Per behandeling bevinden zich ongeveer 10 tot 20% 

van het haar in de groeifase. 

Dit kan nu door middel van  
harsen in combinatie met de GEM-licht technologie 

Prijzen van permanente ontharing voor licht gekleurde haren 
 

Volledig gelaat + hals  45 min.  179 euro 
Bovenlip     15 min.  55 euro 
Wangen     20 min.  69 euro 
Kin      15 min.  59 euro 
Bovenbenen    45 min.  289 euro 
Onderbenen + knie  45 min.  260 euro 
Onder– en bovenbenen 90 min.  499 euro 


