
 

 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 لیزر قبل
هفته قبل از لیزر موهای زائد از انجام روشهای اپیالسیون، وکس، موکن، اپیلیدی، بند انداختن،   ٢حداقل  .1

 .کنید خودداریموم و یا کرم موبر در ناحیه مد نظر برای لیزر 
نباید روی سطح بدن  هیچ موییهنگام لیزر   شوند. کامال ژیلتبایستی موها  لیزر بدنشب قبل از  .2

 (در بند بعدی شرایط آن را بخوانید)در جلسه اول لیزر  به جز نواحی تست شاتباشد.البته 
اگر جلسه اول لیزر موهای زائد بدن شماست، یا اولین جلسه ایست که به کلینیک دلتا مراجعه می کنید  .3

اندازه  ) دایره کوچکحالت شارژ لیزر هستید، از هر ناحیه بدن که قرار است لیزر کنید، به اندازه یک  یا در
فرضا از نواحی ساق، ران، ساعد و....هر کدام جداگانه به اندازه یک سکه مو  .مو باقی بگذارید ( یک سکه

ر هر ناحیه از نظر میزان تراکم، ژیلت نشده باقی بگذارید. این امر باعث می شود تا وضعیت موهای زائد د
در آن ناحیه  تعیین درجه و تنظیمات لیزر جهت تست شات قرار گرفته و مورد بررسیضخامت و رنگ مو 

 .انجام شود
نباید موهای صورت را روز قبل از لیزر،  ١٠الی  ٧از  حداقل اگر می خواهید موهای صورت را لیزر کنید ،  .4

پس از بررسی وضعیت موی صورتتان،   .نشده به کلینیک مراجعه کنیدبردارید و بایستی با صورت شیو 
همراه داشته باشید تا پس از  ژیلت شخصیمی شود. لطفا یک   درجه و نوع دستگاه برای شما انتخاب

 .معاینه ، موهای صورت را ژیلت کنید
 .کنید خودداریپوست  برنزه کردنحداقل سه هفته قبل از درمان با لیزر از  .5
مواد روی پوست قبل لیزر با آب  .نشودبهداشتی روی پوست استفاده -آرایشی هیچ مادهجام لیزر روز ان .6

کامال شسته و خشک شود . حتی ضد آفتاب، کرم مرطوب کننده، اسپری و مام ضدعرق و لوسیون نیز مجاز 
 .باشد کامال تمیز و عاری از مواد شیمیایینیست. ناحیه تحت لیزر بایستی 

زایالپی یا لیدوکائین) در موضعی استفاده کرده اید، حتما می بایستی قبل از انجام  ( بی حسیاگر از پماد  .7
 .آب بشویید لیزر موهای زائد آن را با

مثل راکوتان، آکوتان، برخی داروهای هورمونی و الیه بردار با لیزر تداخل دارد و  برخی داروهامصرف  .8
 .مدیر مرکز و یا اپراتور خود گزارش دهیدپزشک، دارد. قبل از لیزر حتما به  ممنوعیت لیزری

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