
Egenerklæring Erbium:Yag  
 
Almas Tone & texture-behandlinger bruker lette og laserbaserte hudoverflater-teknologier 
for å jevne ut og balansere huden, og dermed forbedre generell hudfarge, elastisitet og 
tekstur.  
De hjelper til med å redusere overfladisk pigmentering og porestørrelse, samtidig som de 
hjelper med å styrke huden mot fremtidig aldring. I tillegg kan disse avanserte 
hudbehandlingene forbedre utseendet på kviser og arr.  
 
Fraksjonert Erbium:YAG laser og fraksjonert CO2 laser (Alma´s Pixel CO2), er av de kraftigste 
og mest effektive lasertypene vi har for forbedring av rynker, hudfornyelse, porestørrelse og 
behandling av aknearr. 
 
Den fraksjonerte Erbium:YAG laseren på Harmony XL Pro plattformen er ablativ, det vil si at 
den varmer opp vannet i det ytterste hudlaget, som fører til at huden blir nær skorpebelagt, 
rød og stram. Huden kommer deretter til å flasse bort, og fornye seg, innen ca 1 uke. 
  
Dette gjør at de ablative laserne svært effektive og resulterer i betydelige kosmetiske 
forbedringer. 
Samtidig som Erbium:YAG laseren behandler det ytterste hudlaget, får du også effekt i det 
midterste hudlaget, fordi laseren stimulerer til økt produksjon av kollagen og elastin. 
Det betyr at du samtidig vil få en hudoppstrammende og hudforyngende effekt. 
 
 
 
Hvem kan ikke behandles 
 
Personer som har: 
- solbrun hud 
- eksem eller herpes-infeksjon i området som skal behandles 
- hudforandringer eller har hatt hudkreft 
- eller går på medisiner som gjør huden overømfintlig for lys 
- avsluttet Isotretinoinkur mot Akne for mindre enn 6 mnd til 1 år siden 
- lett for å danne keloider 
- epilepsi 
- gravide eller ammende 
 
 
Etterbehandling 
De fleste får «skorper» etter behandlingen. Rødhet må regnes med, hevelse, litt kløe og 
flassing i 5-7 dager etter behandlingen. Vi anbefaler at fet krem smøres på skorpene daglig 
for å holde de myke, slik at huden leges raskest mulig. Skorpene må IKKE plukkes på, da man 
kan risikere å få arr. 
Det er veldig viktig å bruke solkrem SPF 50 etter behandlingen. Solkrem gir optimalt resultat 
etter behandlingen, samtidig som den beskytter mot fremtidige aldringstegn fra UV stråling.  
 
 

https://www.almalasers.com/alma-products/pixel-co2-laser/
https://harmonyxlpro.com/


Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått overforstående informasjon.  
Jeg har fått stille de spørsmålene jeg lurer på vedrørende behandlingen. 
 
 
 
 
Sted   dato   Underskrift 
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