
 
 

Nu u besloten heeft om haren elektrisch te laten verwijderen, wil ik de aandacht vestigen op een aantal punten die 

van belang zijn tijdens dit proces. 

 

Een haar groeit veel langzamer dan u denkt. 

Elke haar gaat door een groeicyclus. Deze kan weken, maanden of zelfs jaren duren. Dat is afhankelijk van de plaats 

van het haar (gezicht of lichaam). 

- Groeifase. Gemiddeld geldt voor een haar een groeiperiode van 6 weken tot 3 maanden. Dat is afhankelijk 

van de dikte en locatie van de haar. 

- Uitvallen. Na een tijdje valt het haar weer uit en dan gaat het haarzakje een rustperiode in. 

- Rustfase. De rustperiode kan 6 weken tot 18 maanden duren. Na enige tijd groeit er uit dat haarzakje weer 

een nieuwe haar.   

Dit groeiproces herhaalt zich keer op keer. 

 

Er zit altijd meer haar dan u denkt. 

Er zit maar 20 tot 40% van de totale hoeveelheid haar in de groeifase is, dit is dan ook het haar wat zichtbaar is, 

terwijl de rest van het haar in de rustfase verkeerd.  

Na epileren of harsen is het beslist niet zo dat er na een week op dezelfde plaats alweer “dezelfde”  haar groeit. Het 

is een andere haar die op dat moment uit de rustfase de groeifase in gaat. Dit kan er precies naast gebeuren. 

Nadat u gestopt bent met epileren of harsen kunt u zien hoeveel haar er ongeveer groeit. Houdt u er dan nog 

rekening mee, dat dit (zoals boven beschreven) slechts 20 tot  40% van de totale hoeveelheid haar is. 

 

Nabehandeling thuis. 

Na een behandeling elektrisch ontharen is het raadzaam, dat u met de volgende punten rekening houdt. Dat 

betekent de eerste 24 uur:     

- Niet wassen met zeep, denk ook aan shampoo. 

- Niet in de zon of zonnebank. 

- Niet in de sauna. 

- Niet aankomen. 

- Geen crème aanbrengen. Tenzij anders door ons aangegeven. 

Dit om eventuele infectie bij gevoelige, of snel geïrriteerde huid zoveel mogelijk te vermijden. 

 

Om roodheid, lichte irritatie of gezwollenheid van de huid op te heffen kan men het beste Aloë-Vera gel aanbrengen, 

deze zijn bij ons in de salon te verkrijgen.  

Bij meer irritatie kunt u evt. een paar ijsblokjes (in een plastic zakje) gedurende 10 minuten op de huid houden.  

 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, stel ze dan gerust en blijf niet in onzekerheid zitten over 

dingen die nog niet duidelijk zijn. 
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