IPL Definitief Ontharen
IPL is een snelle, veilige en effectieve manier om ongewenste beharing te verwijderen.
Door de innovatieve technieken is er een sterke reductie van de behandeltijd en pijnsensatie
met een optimaal behandelresultaat.

CONTRA-INDICATIES
De absolute contra-indicaties:
- Koorts
- Zwangerschap
- Hartinfarct jonger dan 6 maanden
- Pacemaker/inwendige defibrillator
- Niet goed ingestelde epilepsie en ‘aura’-migraine
- Huidtype 5 en 6 (heeft teveel pigment)
- Haarkleur blond, rood en grijs (heeft geen pigment)
- Auto-immuunziekten (goedkeuring van een arts)
- Verse littekens van operaties (niet binnen 2 maanden)
- Borstvoeding (geen behandeling op het bovenlichaam)
- Oncologische aandoening van de huid of overgevoeligheid na bestraling
- Indien een cliënt een antibioticakuur volgt, dan moet deze eerst worden afgerond
(2 weken na de kuur pas weer starten met IPL i.v.m. verkleuringen van de huid)
De relatieve contra-indicaties: (kan soms wel als de behandeling extra voorzichtig wordt uitgevoerd)
- Gebruik van Isotretinoïne (Roaccutane)
- HIV of Hepatitis (goedkeuring van een arts)
- Diabetis Mellitus (goedkeuring van een arts)
- Keloïd litteken (donker wildvlees litteken)
- Huidziektes (raadpleeg altijd eerst de arts)
- Pigment afwijkingen (vitiligo en melasma)
- Goed ingestelde epilepsie (goedkeuring van een arts)
- Actieve herpesinfectie
(er word niet op dat gebied behandeld, de huid moet 3 weken herstellen)
- Metalen in of net onder de huid
(er word 2 cm afstand bewaard van piercings, pinnen, schroeven en implantaten)
- Tatoeages (er kan niet over de tatoeage heen behandeld worden)
- Bloeddruk problemen (bij een onderdruk hoger dan 100 kunnen wij niet behandelen)

VOOR DE BEHANDELING
* niet meer harsen of epileren (scheren mag wel)
* geen ontharingscrème gebruiken
* geen zon/zonnebank voor minimaal 3 weken voor de behandeling (of gebruik elke 2 uur SPF30-50)
* zorg dat het te behandelen gebied 24 uur van tevoren geschoren is

NA DE BEHANDELING
* eerste 24 uur niet zwemmen
* eerste 24 uur niet heet douchen of baden
* eerste 24 uur geen sauna of stoombad
* geen zon/zonnebank voor minimaal 3 weken na de behandeling (of gebruik elke 2 uur SPF30-50)
* bij roodheid na de behandeling koelen of insmeren met aftersun (niet ouder dan 12 maanden)

TARIEVEN
Mini zone: (jukbeenderen, oren, neus, bovenlip, kin en tepels) € 25,Kleine zone: (wangen, kaaklijn, oksels, tepels, linea alba, handen en voeten) € 50,Middel zone: (boven/onderarmen, borst, schouders, buik, billen en bikinilijn) € 75,Grote zone: (boven/onderbenen, rug en borst + buik) € 125,We raden 1 nabehandeling per jaar aan!

GRATIS PROEFFLITS!
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