
PERMANENTE MAKE-UP,  LASERONTHARING & MORE 

WELKE ZONES KUNNEN WE 
BEHANDELEN?

M  V  X

Mini bikini, Medium bikini,
Brazilian, Full bikini, Navellijn,

Onderbenen, Bovenbenen,
Volledige benen, Voetrug,

Teenkootjes

Boven de wenkbrauwen,
Unibrow, Bovenlip, Kin, Wangen,
Jukbeenderen, Hals, Snor, Baard,

Bakkebaarden

WWW.BBREBELLE.COM

SCAN ME 
TO BOOK YOUR 
APPOINTMENT!

Koedreef 2, Oostrozebeke
www.bbrebelle.com
info@bbrebelle.com

You had me at 
”Never shave 
my legs again!”

ONDERLIJF

GEZICHT

Oksels, Onderarmen,
Vingerkootjes, Bovenarmen,
Volledige armen, Schouders,
Bovenrug, Onderrug, Borst,

Buik

BOVENLIJF

BIJ KUUR VAN 8 SESSIES 

+ Two free sessions Tijd tussen iedere
 behandeling

Zones in het gelaat 
4 weken

 
Intieme & kleine zones

Oksels, bikini, navellijn,...
6 weken

 
Grote zones

Armen, benen, rug,...
12 weken



NAZORG 

Blaasjes, licht oedeem, roodheid van de huid kunnen voorkomen na de
behandeling. Deze huidreacties zijn tijdelijk van aard en verdijnen na enkele
uren, dagen.  

METEEN NA DE BEHANDELING

Eerste 24u na de sessie geen heet bad of warme douche nemen

Bij branderig gevoel mag je gerust Flamigel aanbrengen 

1 x scrubben per week met onze aangewezen scrub 

TAKE CARE OF YOUR SKIN AT HOME

De huid goed hydrateren met onze verzachtende crème

Tussen de sessie's mag je zeker scheren! Dit zorgt juist voor betere
resultaten en wordt sterk aangeraden! Ook de zone's in het gezicht, laat je
hierdoor zeker niet afschrikken. "Scheren" in het gezicht kan je een beetje
vergelijken met de hype 'Dermapeeling' 

2 weken voor de behandeling niet onder de zon/zonnebank gaan
Meld ook altijd indien de huid de laatste 6 weken in contact is gekomen met
zon/zonnebank. 

Géén self-tanningscrème aanbrengen voor je sessie

Enkel bij behandeling van kin of bovenlip : 
Last van een (chronische) koortsblaasjes? 
1 week op voorhand preventieve crème  gebruiken (vb. Zovirax)

Voor de eerste behandeling mag de  huid glad geschoren zijn, we hebben
enkel een kleine zone nodig van 2-3 mm. Zo kunnen we het haar
nauwkeurig beoordelen en de optimale instelling van de laser bepalen.   

Geen zon/zonnebank meteen tot 2 weken na de behandeling 

Bij acute & actieve psoriasis, eczeem en acné op de te behandelende zone 

Bij gebruik van self-tanningscrèmes 

Gebruik van zware vitamine A preparaten, cortisonen, antidepressiva,
ontstekingsremmer, antibiotica kan een gevoelige/negatieve invloed

hebben op de efficiëntie van de behandeling

Behandeling niet mogelijk bij

Bij zwangerschap en dit tot 2 à 4 maanden na de bevalling 
(of na de borstvoedingsperiode)

VOORZORG 

HORMONALE 
VERANDERING

GÉÉN 
ZON/ZONNEBANK

SHAVE, DON'T WAX! SCRUB & MOISTURIZE OPFLAKKERING
Gedurende je kuur enkel

scheren, nooit waxen!
1 x per week scrubben

Dagelijks lichaam insmeren
met voedende crème 

Ong. 2 weken na de behandeling
& tussen sessie 4-6! Dit is positief

voor uw eindresultaat! 

Ben je zwanger? Veranderd van
anticonceptie tijdens je kuur? 

Laat het ons weten!

2 weken voor en/of na
de behandeling! 

Onderhoudsbeurten aan -50%
1 à 2 x per jaar

afhankelijk per persoon 

WOW, I LOVE MY 
SOFT SKIN!

THE SOFT SKIN CLUB
Welcome to

3 weken voor de eerste behandeling NIET meer epileren, 
plukken of harsen


