
De oplossing voor ongewenste haargroei!
U zult verbaasd zijn te weten dat bijna uw gehele
lichaam bedekt is met haar. Omdat het grootste
gedeelte van deze haren een fijne structuur en
weinig kleur heeft is het niet storend. Maar,
wanneer donkerder en dikker haar zichtbaar is op
plaatsen waar U dat liever niet heeft en U eigenlijk
genoeg heeft van de nooit afdoende methodes zoals
scheren, harsen of epileren dan wordt het tijd eens
na te denken over de oplossing: "Ontharing met
behulp van Lichttherapie".
Het principe van Lichttherapie.
Haargroei.
Niet alle zichtbare haren zijn effectief te
behandelen. Alleen haar wat zich in de groeifase
bevindt kan effectief worden behandeld. Het haar
groeit in drie verschillende fases; de anagene
(groei) fase, de katagene (rust) fase en de telogene
(uitval) fase. Gemiddeld en dus per behandeling
bevindt zich 10-20% van al het zichtbare haar zich
in de groeifase en kan dus behandeld worden.
Daarom zijn meerdere behandelingen (6-10) nodig
om alle haren in hun groeifase te kunnen
behandelen.
Lichttherapie.
Bij toepassing van lichttherapie wordt het haar
blootgesteld aan een geconcentreerde lichtbundel.
De energie uit dit licht wordt als warmte
geabsorbeerd in het haar. De kleurstof van het haar
(melanine) zorgt voor de geleiding van deze
warmte naar de haarwortel. De haarwortels worden
hierdoor zodanig opgewarmd dat hun groei
bemoeilijkt en / of langdurig onderbroken wordt.
Donkere haren absorberen meer energie dan de
lichtere haren en warmen sterker op waardoor de
werking van de lichttherapie effectiever is. Zich
nog ontwikkelend (niet zichtbaar) en loszittend haar
absorbeert onvoldoende tot geen energie en kan niet

effectief behandeld worden. Grijs haar bevat heel
weinig tot geen melanine. Hierdoor is de
behandeling van grijze haren met behulp van
lichttherapie niet effectief.
Wat is Intense Pulsed Light? (IPL)
De verschillende methoden van ontharen m.b.v.
lichttherapie onderscheiden zich in de manier
waarop de temperatuur in de haar wordt bereikt. Bij
de methode IPL wordt licht van verschillende
golflengten gebruikt en door middel van filters
worden ongewenste golflengten uitgefilterd.

Definitieve ontharing?
Hoewel sommige ondernemers U anders willen
doen geloven is geen enkele ontharingsmethode
m.b.v. licht definitief. Wel vindt er door de
lichttherapiebehandeling een definitieve
vermindering van de haargroei plaats t.o.v. de
situatie zoals die bij de aanvang van de behandeling
aanwezig was. Volgens de American Food and
Drug Administration mag enkel de Blendmethode
(elektrisch epileren) als een definitieve
ontharingsmethode worden aangemerkt. Blijft het
feit dat U in een relatief korte periode de groei van
lichaamsbeharing op uw benen, rug, bikinilijn maar
ook gezichtsbeharing permanent kunt verminderen.

Ervaring wijst uit dat 80% vermindering na 10 tot
15 behandelingen een reële verwachting is.
Behandeling en resultaat
Voor aanvang van de behandeling.
Voordat met de behandeling wordt gestart vindt er
een vrijblijvende en kostenloze intake plaats.
Tijdens deze intake wordt U voorgelicht over de
haargroei, de behandeling en het resultaat wat U
mag verwachten. Het eerste resultaat van de
definitieve vermindering is normaal gesproken te
zien na 4 tot 5 behandelingen.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er
een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat
adviezen worden opgevolgd en verklaart wordt dat
bepaalde aandoeningen niet aanwezig zijn. Breng
geen oogschaduw, lipstick en/of andere make-up
aan als uw gelaat wordt behandeld. Zonnebaden 3
weken voor en na aan de behandeling heeft een
negatieve uitwerking op de huid en wordt ten
strengste afgeraden. Omdat alleen zichtbare haren
in de groeifase kunnen worden behandeld wordt u
geadviseerd om 6 weken voor aanvang van de
eerste behandeling te stoppen met epilatie
methoden.
Tijdens de behandeling.
In sommige gevallen kan er een tijdelijke roodheid
en of plekjes ontstaan na de behandeling. Er is een
theoretische mogelijkheid op blaren en
pigmentverschuivingen bij onverwachte situaties of
het niet opvolgen van adviezen. De pijnsensatie
wordt door eenieder verschillend ervaren. De
gevoeligheid van de zenuwuiteinden in de huid
varieert per individu en lichaamsdeel. Bijvoorbeeld
het middelste gedeelte van de bovenlip is
gevoeliger dan de buitenste gedeeltes en de
bikinilijn is doorgaans gevoeliger dan de
onderbenen.



Tussen de behandelingen.
Het verwijderen van haartjes met pincet, touwtjes,
harsen of epileerapparaat beïnvloedt het resultaat
van ontharing m.b.v. lichttherapie negatief omdat
dit voorkomt dat haren in de groeifase komen. De
behandeling wordt in principe om de 4 - 6 weken
herhaald. Tussen de behandelingen door kunt u
altijd uw ongewenste haartjes verwijderen door
gebruik te maken van ontharingscrème,
scheermesje, scheerapparaat of scherp schaartje.
Beperkingen.
Bij ernstige ziektes zoals tumoren, okselklier toilet,
epilepsie, bepaald medicijngebruik, (wordt
uitgebreid in de intake doorgenomen) en als er
sprake is van koorts, infecties of ontstekingen kan
niet behandeld worden (dus soms tijdelijk). Een
zeer klein percentage van klanten reageert niet op
de behandeling, om welke reden dan ook. Geslacht,
familiaire belasting, ras, ziekte of gezondheid en
bepaalde medicijnen of storingen in de
hormoonbalans kunnen van invloed zijn op de
behandeling.

 Prijzen per behandeling

Gezicht
Tussen de wenkbrauw € 17,50
Bovenlip € 32,00
Kin € 32,00
Bovenlip & Kin € 64,00
Wangen € 44,50
Gelaat € 81,50
Oren € 32,00

Bovenlichaam
Hals € 37,50
Nek € 37,50
Schouders € 81,50
Oksels € 55,00
Bovenrug € 85,50
Onderrug € 95,00
Rug € 191,50
Rug + schouders € 256,00
Rug + schouders + bovenarmen € 351,50
Onderarmen € 92,50
Bovenarmen € 95,00
Hele armen € 161,50
Vingers € 46,00
Handen € 64,00
Borst vrouw € 34,50
Tepelhof € 37,50
Buik € 99,00
Borst man € 121,50
Borst en buik man € 193,00

Bikinilijn & Benen, alleen dames
Bikinilijn € 56,50
Onderbenen € 217,00
onderbenen,knie,voet € 256,00
Bovenbenen € 288,00
Bovenbenen achterzijde € 127,50
Hele benen + bikinilijn € 513,00
Voeten € 59,00
Billen € 82,50
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