Hoe werkt IPL-ontharen?
Bij de behandeling worden meerdere lichtflitsen op de huid afgegeven. Het pigment in de haren absorbeert dit licht en zet
dit om in warmte. Het pigment in de haren geleidt deze warmte naar de haarwortels waarna deze definitief worden
vernietigd.

Kan iedereen met IPL behandeld worden?
Doordat IPL Salon Hennie de beschikking heeft over de allernieuwste apparatuur kunnen wij alle haarkleuren (ook
blond, rood en grijs haar) behandelen.

Hoe lang duurt een behandeling?
De duur van de behandeling is afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Bikinilijn gemiddeld 10 minuten, volledige
rug gemiddeld 30 minuten.

Hoeveel behandelingen zijn gemiddeld nodig?
De haarwortels kunnen alleen vernietigd worden als de haren zich in de juiste groeifase bevinden. De meeste haren
bevinden zich echter in de zogenaamde rustfase. Pas als deze haren in de juiste groeifase komen zijn ze ontvankelijk
voor de behandeling. Gemiddeld zijn er 8 a 10 behandelingen nodig.

Hoeveel tijd bestaat er tussen twee opeenvolgende behandelingen?
Gelaat; tussen de behandelingen gemiddeld 4 weken.
Lichaam; tussen de eerste, tweede en derde behandeling gemiddeld 4 weken, tussen de opeenvolgende
behandelingen gemiddeld 6 weken.

Wanneer u zich niet helemaal volgens de behandelingsperiodiek laat behandelen, heeft dit
dan invloed op het resultaat?
U dient altijd de periodiek aan te houden. Zeker in de basis is het van groot belang dat u hiervan niet afwijkt, anders
bestaat de kans dat u meer behandelingen nodig heeft omdat u uit de haargroeicyclus loopt.

Is de behandeling pijnlijk?
Nee, maar als de lichtflits de haarwortel heeft bereikt ontstaat er een prikkelend gevoel als van een elastiekje tegen de
huid. Het is wel belangrijk dat u het “elastiekje” goed voelt want dan worden de haarwortels vernietigd. In
samenwerking met de behandelaar wordt de intensiteit zodanig ingesteld dat de behandeling prettig verloopt.
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Hoe weet u of een behandeling geholpen heeft?







Een paar weken na de behandeling beginnen de reststoppeltjes vanzelf los te laten. Dit kan wel doorgaan tot 11
weken na de behandeling. Niet alle haren hoeven uit te vallen.
U ziet onregelmatige haargroei ontstaan, er ontstaan kale plekken.
U kunt gaan twijfelen als u na een paar maanden nog steeds veel haren ziet teruggroeien. Maar schrikt u niet.
Door de haargroeifasen groeien er weer andere haren terug. U heeft gewoon het omslagpunt nog niet bereikt.
Per behandeling wordt maar circa 15 tot 30% van de dan bestaande haartjes vernietigd.
Soms staat er ineens meer haar dan u ooit had op die plek. Dit komt omdat de natuurlijke haargroeicyclus
verstoord is. Normaliter zouden die haren na elkaar actief zijn, maar nu komen ze tegelijkertijd. Voor de
behandeling is dit heel gunstig.

Waarom mag ik niet in de zon of op de zonnebank voor en na de behandeling?
De cellen in de huid die pigment aanmaken mogen niet actief zijn gemaakt door de zon. In reactie op zonlicht worden
ze ‘wakker’ en vullen zich met pigment. Tijdens de behandeling zou dit betekenen dat ook zij de toegevoerde warmte
zouden absorberen, in plaats van alleen maar het pigment in de haren. Dit heeft een ongunstige invloed op het te
behalen resultaat. Daarnaast kunnen ook de pigmentcellen in de huid verstoord raken in hun pigmentvorming. Dit zou
later in de zon witte plekken kunnen opleveren. Het duurt heel lang voor dit weer bijtrekt.

Kan ik tijdens de zomermaanden behandeld worden?
Ten eerste geldt de voorgaande regel alleen maar voor de te behandelen locaties. Als u die goed afdekt met stevige
kleding kunt u dus met de rest van de huid wel in de zon of onder de zonnebank. Een andere mogelijkheid is het
gebruik van een goede sunblock met een minimale factor 50. U dient zich wel meerdere keren per dag in te smeren.

Mag ik tijdens de ontharingskuur zelfbruiningscreme gebruiken?
U mag vanaf twee dagen na de behandeling zelfbruinings crème gebruiken tot twee weken voor de nieuwe
behandeling. Maar let op. Er bestaan ook crèmes met een ingrediënt dat dieper op de huid inwerkt en pigmentcellen
actief maakt. Dit ingrediënt heet ‘coleus’. Vaak staat er op de verpakking ‘pre-tanner’ en / of ‘geleidelijke bruining’.
Gebruikt u deze alstublieft niet!! Gebruik tijdens de ontharingskuur ook geen bruiningscapsules.

Waarom mag ik niet harsen, epileren of ontharingscrème gebruiken?
U mag minstens 8 weken voor de behandeling niet harsen, epileren of ontharingscrème gebruiken. We hebben
haartjes nodig ter geleiding van de warmte naar de haarworteltjes. Als er te weinig haartjes zijn teruggegroeid heeft u
nauwelijks rendement van de behandeling.

Waarom moet ik mij kort voor de behandeling scheren?
U scheert zich 1 of 2 dagen voor de behandeling. De stoppeltjes dienen zo kort mogelijk te zijn, want dan is de
behandeling minder gevoelig omdat er geen warmte op de huid blijft hangen.
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Komen de haren niet meer terug?
Nee, de haarzakjes die vernietigd zijn kunnen nooit meer een haartje produceren. Helaas zijn er op onze huid haarzakjes
die slapen of slechts licht dons produceren, maar die nog door hormoonveranderingen wakker kunnen worden in een
later stadium van ons leven. Bijvoorbeeld bij zwangerschap, in de menopauze, bij gebruik van bepaalde medicijnen, maar
ook gewoon bij het ouder worden. Dit betekent dat u jarenlang verlost kunt worden van ongewenst lichaamshaar, maar
dat u toch de pech kunt hebben dat er ooit wel weer opnieuw een paar haren groeien, of dat de donzige resthaartjes
toch weer dikker worden. Het kan dus gebeuren dat u dan een paar “onderhoudsbeurtjes” nodig heeft.

Wat zou de reden kunnen zijn dat de IPL behandeling niet aanslaat?
Bij circa 2% van de klanten slaat de behandeling niet aan. Dit kan verschillende oorzaken hebben;
 bepaald medicijngebruik
 bruingebrande huid door zon of zonnebank
 te vroeg behandelen na langdurig epileren of harsen
 hormoonstoornissen waardoor slapende haarzakjes actief gemaakt worden
 verkeerde periodiek tussen de behandelingen

Waarom mag je niet behandelen tijdens de zwangerschap?



Door hormoonveranderingen bestaat de kans dat er tijdelijk meer of minder haargroei is. Het effect van de
behandeling is dan niet duidelijk.
Veel vrouwen zijn tijdens de zwangerschap overgevoelig voor licht.

Waarom is ontharen tijdens het gebruik van sommige medicijnen niet aan te raden?
Sommige medicijnen of kruidenpreparaten maken de huid overgevoelig voor licht:
 Medicijnen tegen acne (Ro-accutane, iso-tretroine, vitamine A zalf e.d.)
 Antidepressiva
 Kruidenpreparaten tegen somberheid, zoals St. Janskruid
 Antibiotica of penicilline
 Ook ontstekingsremmers (bijv. Prednison) gaan niet samen met de behandeling, want deze remmen bepaalde
cellen die juist actief moeten worden na de behandeling om de huid weer te normaliseren.

Mogen minderjarigen worden behandeld?
Nee, i.v.m. de wet B.I.G. is de minimum leeftijd voor behandeling 16 jaar. Eventueel wel in overleg met huisarts of
dermatoloog en altijd met toestemming ouders of voogd.
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Wanneer mag u niet behandeld worden?










Zwangerschap
Bij gebruik van bepaalde medicijnen
Acute infecties, koorts
Pacemaker of inwendige defibrillator
Nog geen 16 jaar
Actieve koortslip (plus 3 weken erna) bij behandeling rondom de mond
Metalen in of net onder de huid waar we behandelen
Implantaten in de onderkaak als we de kin moeten behandelen
We behandelen niet over tatoeages, grote moedervlekken, littekens jonger dan 2 maanden

Stond uw vraag er niet bij?
Neem dan contact met ons op. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar hennie@iplsalonhennie.nl of telefonisch
dagelijks na 12.00 uur 06 – 18 34 14 59
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