
LASER HAIR REMOVAL
 POST CARE

Avoiding Sun: Avoiding direct sun exposure for 7 days, should become a 
permanent component of your long term skin care program. Always use 
broad-spectrum sunscreen of SPF 30 or greater, even on the cloudy days, 
regardless of season 

If blisters occur, DO NOT puncture, apply an antibiotic ointment until healed.
 
CICA cream or Aloevera is recommended for post treatment discomfort. 

You may apply CICA cream, cool towel, ice packs or aloevera to alleviate 
discomfort due to heat.  

Avoid using seat warmer immediately after laser. 

Don’t Shower immediately after laser hair removal. Wait for 6 hours and DO 
NOT shower with HOT water. 

Avoid any additional laser treatments or chemical procedure on the treated 
area for at least 2 weeks post treatment or until healing had occurred. 

If you experience any side effects such as hypo or hyper pigmentation, 
prolonged redness or swelling, histamine reaction, or blistering call in for 
instructions or treatment.

Exfoliate treated areas to minimize risk of ingrown hair- 7 days after the 
procedure  

Schedule your next session as recommended by your therapist. We want 
you to have an outstanding result. 

If you have any question or unexpected concerns, please call 17811111  



إزالة الشعر بالليزر
الرعاية الالحقة 

تجنب الشمس: يجب أن يصبح تجنب التعرض املبارش للشمس ملدة ٧ أيام مكونًا دا�ًا يف 
برنامج العناية بالبرشة طويل األمد. استخدم دا�ًا واٍق من الشمس واسع الطيف بعامل 

ح¡ية ٣٠ أو أك� ، حتى يف األيام امللبدة بالغيوم ، بغض النظر عن املوسم 

يف حالة ظهور البثور ، ال تثقب ، ضع مرهم مضاد حيوي حتى تلتئم.

يوىص باستخدام كريم CICA أو Aloevera يف حالة عدم الراحة بعد العالج.

´كنك وضع كريم CICA أو منشفة باردة أو أكياس الثلج أو األلوف°ا للتخفيف من 
االنزعاج الناجم عن الحرارة.

تجنب استخدام جهاز تدفئة املقعد بعد الليزر مبارشة.

ال تستحم مبارشة بعد إزالة الشعر بالليزر. انتظر ملدة ٦ ساعات وال تفعل ذلك
االستح¡م باملاء الساخن.

تجنب أي عالجات ليزر إضافية أو إجراء كيمياÂ يف املنطقة املعالجة ألسبوعÁ عىل األق 
بعد العالج أو حتى الشفاء.

إذا كنت تعاÉ من أي آثار جانبية مثل نقص التصبغ أو فرط التصبغ ، لفرتة طويلة
احمرار أو تورم ، تفاعل الهيستامÁ ، أو استدعاء تقرحات للحصول عىل تعلي¡ت أو عالج.

قرشي املناطق املعالجة لتقليل مخاطر Ìو الشعر تحت الجلد - ٧ أيام بعد العملية

حدد موعًدا لجلستك التالية عىل النحو الذي أوىص به املعالج. نريدك أن يكون لديك
نتيجة رائعة.

إذا كان لديك أي سؤال أو مخاوف غ° متوقعة ، يرجى االتصال عىل ١٧٨١١١١١


