Elektrolyse behandling
Unormal hårvekst hos kvinner, hirsutisme, defineres som økt forekomst av hår på andre steder enn
hodet, armhuler eller kjønnsorganer. Mest plagsomt er unormal behåring i ansiktet. Grensen mellom
normal og unormal hårvekst er helt flytendene og dette vil i mange tilfeller være preget av skjønn.
Men det er ganske tydelig at kvinnene som oppsøker meg har et utpreget behov og trenger dermed
hjelp med å fjerne hårvekst, spesielt i ansiktet permanent. Men i de tilfeller hvor det ikke er
hyperandrogenisme, kan det også skyldes medisinbruk, stress/depresjon/angst eller genetikk.
Disse kvinnene bør også få muligheten til å få hjelp.
Det er ikke samfunnsakseptert at kvinner har bart eller skjegg. Overraskende mange kvinner er så
hardt rammet at de er nødt til å barbere seg hver eneste dag. Men uansett mengde hår eller årsak,
burde alle bli sett og hørt og få den hjelpen de har krav på for å føle seg som en fullverdig kvinne.
I noen tilfeller kan uønsket hårvekst skyldes noe som heter PCOS, Polycystisk ovariesyndrom.
Pasienten har da cyster på eggstokkene som kan gi hormonforstyrrelser og dermed økt hårvekst som
følger et mannlig kjønnsmønster i ansikt. Dette er den vanligste årsaken og blir betegnet som
medisinsk og kunden vil dermed få støtte fra statlig organ, Helfo.
Elektrolysebehandling har tidligere blitt sett på som en nødvendighet og behandlingen har dermed
vært mva fritatt. Men pr 01.01.2021, ble vi plutselig sammenliknet med laser og dermed pålagt mva.
Dette resulterer i at kundene våre ikke lenger har anledning til å starte eller til å fortsette med
behandlingene sine. Dette er til stor bekymring for oss og våre kunder.
Vi kan ikke anse laser som det samme som elektrolyse. Laser fjerner hår for en periode, mens
elektrolyse fjerner hår 100% permanent, hvilket betyr for alltid.
Elektrolyse kan trygt anbefales til alle typer mennesker, og kan fjerne alle typer hår i motsetning til
laser.
Jeg har spesialisert meg som elektrolyseterapeut og har jobbet som dette i over 16 år.
Det er svært få av oss som utelukkende jobber med dette på fulltid.
Vi må ikke bli sammenliknet med verken laser, kosmetisk behandling eller andre alternative
behandlinger. Elektrolyse er vel dokumentert og utøvd i flere tiår.

Vi håper på forståelse og velvilje på vegne av alle våres kunder.
På forhånd takk.
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