
?מה אסור ומה מותר לפני ואחרי הסרת שיער בלייזר
מה אסור ומה מותר לפני  ,במאמר זה נציג את הדברים החשובים שעליכם לדעת

חשוב להבין שחלק לא מבוטל מהצלחת הטיפול או . ואחרי הסרת שיער בלייזר
.  תלוי במידה רבה בהתנהלות של הלקוח לפני ואחרי הטיפול, לחלופין לכישלונו

הקפדה על הכללים המובאים להלן תיקח אתכם לדרך של הצלחה בהסרת שיער 
.בלייזר

:לפני הטיפול
וחדשהבטיפול בגוף יש לגלח יום לפני הטיפול בסכין גילוח איכותית • 

ניתן  . שעות לאחריו10אסור להתקלח במים חמים שלוש שעות לפני הטיפול ו • 
.להתקלח במים פושרים מאד

’אין למרוח לפני הטיפול קרם גוף או דיאודורנט וכד• 
שעות אחרי לא להשתזף48שעות לפני ו 48מומלץ • 

.יש לדווח לצוות המטפל על כל תרופה חדשה או קבועה שאת נוטלת• 
.יש לדווח לצוות המטפל על כל שינוי במצב הבריאותי• 

.וגם שישה חודשים לאחר מכן, רואקוטןאין לעשות טיפול בזמן נטילת תרופת • 
אין לטפל בזמן הריון• 

מקומות  , לא להתלהב ולגלח את כל הגוף באמת? סגרתם עסקה של כל הגוף• 
.שאין בהם שערות או שיש שערות פלומתיות עדיף לא לגלח

.

:אחרי הטיפול
.  יש לתת לשיער לסיים את תהליך הנשירה, חודש לאחר כל טיפול לא להתגלח• 

.ניתן להתגלח חודש לאחר הטיפול במידה והשיער שנותר מפריע
שימוש בשעווה על האזור המטופל  . לא למרוט את השערות אחרי טיפול בלייזר• 

או להביא  , לאחר ביצוע הסרת שיער בלייזר עשוי להזיק לעור בצורה בלתי הפיכה
כפי . מאחר ולא כל השערות יצמחו עד הטיפול הבא. לכישלון הטיפול הבא

.לצמיתות איך זה עובדשהוסבר בפרק הסרת שיער
אחרי הטיפול העור רגיש ולעיתים  . הימנעו מלגרד את העור לאחר הטיפול• 

.מרחו חומרים מרגיעים והתאפקו מלגרד את האזור. מעקצץ
.אין לקרצף או לשפשף את האזור לאחר הטיפול בלייזר• 

.יש להקפיד על מריחת מקדם הגנה לפני כל חשיפה לשמש• 
?מה אסור ומה מותר לפני ואחרי הסרת שיער בלייזר

:לתשומת ליבכם כמה נקודות חשובות
יתקשו לראות תוצאות  , בנות נשים שהפעילות ההורמונלית שלהן לא מאוזנת• 

ולשם השגת תוצאה משביעת רצון יהיה עליהן לעשות מספר  . משביעות רצון
.טיפולים יותר גדול מהרגיל

.כמו כן בנות או נשים שיש להן בעיות בבלוטת התריס• 
חשוב לי ליידע אתכן כי כדי למנוע  , הנשים מבינכם ששומרות טהרת המשפחה• 

.בעיות הלכתיות מומלץ לעשות את הטיפול לאחר המקווה
.גם במהלך הטיפולים שימו עין על ההיגיינה במהלך הטיפול• 


