
 

 جوانسازی دلتا، زیبایی و کلینیک لیزر 
 دستگاههای لیزر و جوانسازی مجهز به پیرشفته ترین و هبرتین •

 حرفه ایی ترین کادر پزشــــــیک و پرســن� در حوزه لیزر و  زیبایی •

 مواد مرصیف دارای مجوز  و اتییدیهاب کیفیت ترین  استفاده از  •

 چه نکات مراقبتی را رعایت کنیم؟ مو لیزربعد 
 .استفاده شود فقط از ژیلتبرای رفع موهای زائد در منطقه لیزر شده  ما بین جلسات لیزر .1
 .کنید خودداریپوست  برنزه کردندر طول درمان لیزر موهای زائد از  .2
استفاده  ... و کرم موبربرای برداشتن موها از موچین ، اپیلیدی، وکس، موکن ، موم،  هیچ عنوانبه  .3

 .نشود
ضد لك ،  ) داروهاي حساسيت زااز دو روز قبل و بعد  حداقلاگر منطقه درماني صورت مي باشد ،  .4

 .استفاده نشود ( ... اليه بردار، ویتامین سی و
شسته شود ( از آب گرم و  آب خنک یا ولرم خنکا بعد از ليزر درماني تا يك روز، موضع فقط ب .5

 .صابون استفاده نشود)
 .استفاده شود کرم ترمیم کنندهپوست ایجاد شد از  قرمزی و خشکیاگر بعد از لیزر  .6
می تابد ماليده  )طبیعی یا حتی مصنوعی(صبح و ظهر به تمام صورت و نواحی که نور كرم ضد آفتاب .7

 .شود
 .و حوله کوچک همراه خود داشته باشید ترمیم کنندهدر طی جلسات لیزر، ژیلت شخصی،  .8
 خودداریو چسبان و پالستیکی پس از انجام لیزر بشدت  لباس ها و شلوارهای تنگاز پوشیدن  .9

 .نمایید به ویژه در فصل تابستان
یا در واتساپ  تماس بگیریددر صورت بروز خارش، قرمزی یا ..، مورد دیگر، می توانید با مرکز  .10

 .کلینیک سوال خود را در میان بگذارید
و از آن پس نتیجه لیزرتان را  یلت کنیدژ روز پس از لیزر ١٢-١٠حدودا برای دیدن نتیجه واقعی لیزر،  .11

مشاهده کنید. تا قبل از آن نیز مجاز به ژیلت کردن هستید ولی ممکن است ساقه موها همچنان به 
 .رشد خود تا چندین روز ادامه دهند

 

 چه نکات مراقبتی را رعایت کنیم؟ لیزر قبلدانلود کنید :  •
 مو برای لیزر )ژیلتشیو کردن ( صحیح  : نحوهدانلود کنید  •
 و  آموزشی سایت کلینیک دلتامقاالت مهم مشاهده سایر  •
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