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Bovenlip
Kin
Bovenlip & kin
Wangen
Hals
Oksels
Handen
Onderarmen
Borst, vanaf
Rug & schouders
Rug & schouders & bovenarmen
Onderbenen & knie
Bovenbenen
Bovenbenen achterkant
Bikinilijn [vanaf]
Brasilien
Linea alba [strookje onder navel]
Bikini & oksels & onderbenen
Hele benen & bikinilijn
Acne gelaat
Foto-verjonging gelaat
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Prijzen zijn per behandeling.
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( I P L )

h a a rg roei !

U zult verbaasd zijn te weten dat bijna uw hele lichaam bedekt is met haar. Omdat
het grootste gedeelte van deze haren fijn is en weinig kleur heeft is het meestal
niet met het blote oog zichtbaar. 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 IPL.
Wat is IPL?
IPL is een behandelmethode gebaseerd op het ontharen door middel van licht.
Optima Pro ontharing werkt door het feit dat pigment in de haren verwarmd wordt
door het absorberen van de energie in een intense lichtpuls van een specifieke
golflengte. De ontstane hitte zorgt ervoor dat het haarzakje wordt beschadigd,
zodat er geen nieuw haar kan groeien.
Hoe werkt IPL?
Via het handstuk van het IPL-apparaat wordt de lichtflits uitgezonden. Dit
gebeurt in één lichtpuls. De lichtenergie wordt vervolgens opgenomen door het
pigment in het haarzakje. Dit alles gebeurt in een fractie van een seconde, maar is
lang genoeg om het haarzakje te beschadigen en kort genoeg om de huid te
beschermen.
Hoe lang duurt een behandeling?
Afhankelijk van het te ontharen gebied varieert de behandeling van 10 minuten
( bijvoorbeeld bij de behandeling van een bovenlip) tot 1,5 uur (bij de behandeling
van onder~ en bovenbenen). Vrijwel alle lichaamsdelen kunnen behandeld worden.
Wat mag u verwachten?
De Optima Pro werkt in op de pigmentatie in de haren en is dus het meest effectief
in de anagene fase; de actieve groeifase. Omdat de haren in verschillende fasen
groeien zijn er meerdere behandelingen nodig voor een goed resultaat.
Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van type haar, huidskleur en
diverse andere factoren. Op de behandelde huidgebieden wordt de ongewenste
haargroei tot 80% verminderd. De eventuele resterende haren zijn vaak te licht
van kleur.

Wat te doen voor en na de behandeling?
Wij raden u aan vanaf 6 weken voor de behandeling de haren alleen nog maar te
scheren of te knippen. Verder adviseren wij om voor de behandeling niet te
zonnebaden of onder de zonnebank te gaan. Met een gebruinde huid is de
behandeling minder effectief. Mensen met een lichte huid en donker haar zijn het
meest geschikt voor een ipl-behandeling. Door de huidvriendelijkheid van deze IPL
kunt u na de behandeling direct uw normale bezigheden hervatten.
De behandelingen vinden plaats met een tussenpauze van 4-5 weken.
Nabehandeling
Als u klaar bent met de behandeling is het belangrijk om af en toe een
nabehandeling te doen om het resultaat te behouden. Dit komt doordat er onder
onze huid duizenden haarzakjes slapen of slechts lichte dons produceren. Deze
haren kunnen door hormoonveranderingen wakker worden in een later stadium in
ons leven. Dit kan bijvoorbeeld bij: zwangerschap, menopauze, gebruik van
bepaalde medicijnen (antibiotica, hormoonpreparaten, doping), stoornissen in het
endocriene stelsel (schildklier, hyperactiviteit bijnieren bij stress), of bij een
periode van veel inspanning.
IPL Acne
IPL wordt ook algemeen erkend als een behandeling voor acne die nieuwe
ontstekingen voorkomt en aanwezige ontstekingen verbeterd. Dit resulteert in
het voorkomen van littekens. Deze behandeling biedt een eenvoudige, snelle en
effectieve bestrijding van acne.
IPL Foto-verjonging
Foto-verjonging is een IPL behandeling die gebruikt wordt bij huidveroudering
en pigmentvlekken. Door de kleuren filter herstelt het de plaatselijke
hyperpigmentaties en tegelijkertijd stimuleert het de productie van collageen.
Intake en proefflits
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een proefflits en intakegesprek.

