
  Ontharen  

 
 
 

We bieden drie oplossingen voor overbeharing bij mannen en vrouwen: harsen, ipl en elektrisch 
ontharen.  
 

Harsen  
Harsen is het verwijderen van het overtollig lichaams-en gezichtsharen door middel van een kleverige 
substantie. Een haar wordt met hars helemaal verwijderd. Na het harsen zal het gemiddeld 3-8 
weken duren voordat het haar weer is aangegroeid. Harsen is een tijdelijke manier van 
haarverwijdering. Na het harsen zullen de haren dus weer aangroeien, maar dit aangroeien gebeurt 
wel altijd met een zachte haarpunt zodat je in tegenstelling tot scheren na het harsen nooit harde 
stoppels zult hebben. 
 
Prijzen  

Bovenlip en kin of wenkbrauwen € 20,00 € 6,50* 
Hele gezicht  € 25,00 € 11,00* 
Wenkbrauwen, bovenlip en kin  € 22,00 € 10,00* 
Hele benen  € 25,00 € 18,00* 
Onder- en bovenbenen  € 45,00 €35,00* 
Onderbenen en bikinilijn  € 37,50 € 30,00* 
Onderarmen  € 20,00 € 16,00* 
Bikinilijn of oksels  € 25,00 € 17,50* 
Rug mannen  € 45,00  
Rug en borst mannen  € 70,00  

*Prijzen tijdens een behandeling  
 
 

IPL Optima Pro 

 
Hoe verwijdert de Optima Pro het haar? 
Het produceert lichtenergie in 1 of enkele pulsen welke geabsorbeerd wordt door het pigment dat 
zich onder in het haarzakje bevindt. De Optima Pro geeft zijn energie in een fractie van een seconde 
vrij, net lang genoeg om het haarzakje te vernietigen, maar kort genoeg om het omliggende weefsel 
te ontzien. De unieke gekoelde kop helpt de huid nog eens extra te beschermen door de huid te 
koelen tijdens het vrijkomen van de lichtenergie. 
 
Hoe lang duurt een behandeling? 
Afhankelijk van het te ontharen gebied varieert het van 10 minuten van een bovenlip tot 2 uur bij 
een behandeling van de onder en bovenbenen. Vrijwel alle lichaamsdelen kunnen behandelt 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 niet alle haren zich tegelijkertijd in deze fase bevinden, is het 
noodzakelijk om meer dan 1 behandeling te ondergaan voor men kan spreken van een volledige 
ontharing. 
 
 
 



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 IPL behandeling minder effectief. Mensen met een licht huid en 
donker haar zijn het geschiktst voor de behandeling met IPL. De behandeling zelf wordt niet als 
pijnlijk ervaren en na de behandeling kunt u ook weer direct uw normale bezigheden hervatten. 
 
Prijzen per behandeling 

Bovenlip  €25,00 
Kin  €35,00 
Bovenlip & kin €50,00 
Wangen  €65,00 
Hals  €75,00 
Oksels  €70,00 
Handen €50,00 
Onderarmen  €100,00 
Borst, vanaf  €35,00 
Rug & schouders  €175,00 
Rug & schouders & bovenarmen  €245,00 
Onderbenen & knie  €150,00 
Bovenbenen  €175,00 
Bovenbenen achterkant  €100,00 
Bikinilijn, vanaf  €75,00 
Brasilien  €105,00 
Linea alba [strookje onder de navel]  €30,00 
Bikinilijn & oksels & onderbenen  €220,00 
Hele benen & bikinilijn  €320,00 
Acne  €15,00 
Anti-aging gelaat  €25,00 

 
Vergoedingen. 
Wij hebben het diploma ontharingstechnieken en zijn aangesloten bij de AnBos. Kijk en informeer bij 
je verzekering voor eventuele vergoedingen. 

 
Elektrisch ontharen  
Onder elektrisch ontharen verstaan we een behandelmethode, waarbij haren door middel van een 
elektrische stroom verwijdert worden. Via een naaldje in het haarzakje wordt de stroom 
doorgegeven. De doelstelling van elektrisch ontharen is nagroei, na verwijdering van het haar 
praktisch onmogelijk te maken. Daarbij moet u wel in het oog houden dat dat de afzonderlijke haren 
niet allemaal in dezelfde groeifase zijn. Het is dus heel goed mogelijk dat een haarkiem in een 
haarzakje zich aan het ontwikkelen is tot een nieuwe haar, terwijl op dit moment van de behandeling 
nog niet zichtbaar is geworden. 
 
Prijzen voor elektrisch ontharen: 
15 minuten €25,- 
 
 
 
 
 


