Studio 4U
Definitief Ontharen met IPL , Permanent Make - Up & Piercingstudio.

Definitief ontharen
Met IPL- lichtflits
IPL is de ideale manier van ontharen, het is
Pijnloos, snel, definitief, veilig, effectief, & niet duur
Wat betekent ILP?
Intense pulse light
Wat doet IPL?
Daar wordt licht met een speciaal licht flits naar de haren doorgegeven.
Hoe werkt IPL?
Met de IPL- Lady Light wordt door een speciaal ontwikkelde glazen prisma zichtbaar gefilterd flitslicht,
warmte afgegeven naar de haren. Haren bevatten pigmenten die het licht opslorpen en omzetten in warmte.
Door die warmte wordt de haarfollikel / haarzakje vernietigd zodat die niet meer in staat is om nieuw haar te
produceren.
Hoe groeit haar?
De haarcyclus omvat de rust-, groei- en uitstotingsfase. Niet alle haren zitten in dezelfde fase en kunnen met
één behandeling worden bereikt. Om tot het optimale resultaat te komen zijn soms 6 tot 8 behandelingen
nodig zodat alle haarfollikels de groeifase hebben bereikt. De tijd tussen de behandelingen kan 1 tot 3
maanden bedragen.
De haargroei bestaat uit 3 fases: de groeifase, de overgangsfase en de rustfase
Groeifase (anagenefase): Stadium waarin de haren volop groeien en minimaal
verbonden zijn met de onderliggende huid.
Overgangsfase (katagenefase): De groei van het haar wordt ietwat afgeremd, en
het haartje bereidt zich voor op het uitvallen.
Rustfase (telogenefase): Tijdens deze periode stopt het haartje met groeien,
Breekt het af en valt vervolgens uit.
De voorbereiding? Waar moet u rekening mee houden.
De haartjes in de te behandelen zone moeten 1 tot 2 dagen voor elke sessie worden afgeschoren. Zo zijn er
dan steeds kleine haartjes aanwezig die het licht goed kunnen absorberen. En ook belangrijk is dat definitief
ontharen op een gebruinde huid minder resultaat geeft. De pigmenten van de huid absorberen ook een
gedeelte van de lichtflits waardoor de haarwortel onvoldoende wordt geraakt. Daarom wordt Definitief
ontharen aangeraden om in de winter te behandelen, zodat u van de zomer heerlijk glad bent.
Wist u dat u 4 tot 6 weken voor en tijdens de behandeling mag u niet meer harsen of epileren.
Er bevinden zich dan geen haren meer in de groeifase, dus het resultaat is dan ook minimaal.
Wist u dat u 4 tot 6 weken voor en na de behandeling niet mag zonnen(banken)
Omdat ontharen op een gebruinde huid minder resultaat geeft. De pigmenten van de huid absorberen ook een
gedeelte van de lichtflits waardoor de haarwortel onvoldoende wordt geraakt.

De behandeling?
De te behandelen oppervlakte wordt vooraf lichtjes gekoeld door het gekoelde
prisma (1 cm bij 5 cm) even tegen de huid te houden voor de flits. Er worden
enkele proefshots genomen om de ideale behandelingsenergie te bepalen. Na de
behandeling zullen de haartjes nog aanwezig blijven maar ze gaan over van de
groeifase naar de uitstotingsfase. Ze zitten los in de haarzakjes en verdwijnen na
enkele weken. Afhankelijk van de grootte van de te behandelen zone en van de
groeidichtheid van de haren op die plaats zal de behandelingsperiode korter of
langer zijn.
Pijn en nazorg?
Door de absorptie van licht kan de huid soms warm doen aanvoelen. Dat warmtegevoel verdwijnt 10 minuten
na de behandeling. De huid kan soms nog enkele uren lichtrood kleuren. Het is aan te raden om 4 tot 6 weken
voor en na de behandeling de behandelde zone niet bloot te stellen aan zon of zonnebank zonder bescherming
van een sunblock om pigmentstoornissen te vermijden. Volgt u dit advies niet op dan kan de huid reageren
door extra veel pigment aan te maken, maar helaas meestal vlekkerig en dus lelijk. Ook is er dan een
verhoogde kans op een zonneallergie (jeukende rode bultjes).
Na afloop van de kuur moet u nog ca. 1 maand wachten alvorens de huid bloot te stellen aan de zon.
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Dat hangt af van plaats en haartype maar meestal volstaan 6 tot 8 behandelingen. Een uitzondering op deze
regel is het gelaat. Aangezien er meer bloedvaten en spieren aanwezig zijn in het gelaat zijn de haren er
moeilijker te verwijderen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat in sommige gevallen het haar in het gelaat na
een viertal behandelingen verdwenen is. In andere gevallen kan dat echter oplopen tot acht of meer
behandelingen.
Kunnen alle haren worden behandeld?
Het beste resultaat krijgt u met donkere haren op een lichte huid. Bij donkere huidtypes kan het zijn dat niet
de volledige energie aan het haartje wordt afgegeven maar door de donkere huid wordt opgenomen, wat een
minder goed resultaat geeft. Wij raden iedereen aan om een zo licht mogelijke huid te hebben bij het starten
van de behandelingen. Ook zeer lichte blonde haren bevatten vaak minder pigment waardoor minder energie
wordt opgenomen en aan de haarwortel afgegeven. In deze gevallen is het aan te raden een proefbehandeling
te doen om de efficiëntie te bepalen.
Hoe lang duurt de behandeling?
Door het grote oppervlak van 5 cm² van het prisma zijn de behandelingen veel korter dan bij een laser. Voor
een bovenlip rekenen we op 5 minuten en een been kan tot 60 minuten duren. Omdat de tussentijd tussen 2
flitsen zeer kort is (± 2 sec.) kan snel een groot oppervlak worden behandeld.
Is de behandeling pijnlijk?
Elke lichtpuls voelt aan als een licht prikje of kneepje. Daarom is verdoven niet nodig.
De absorptie van het licht doet de huid warm aanvoelen. Het unieke aan de IPL -Lady
Light is de werking met het gekoelde prisma. Dat wordt eerst even tegen de huid gezet
om die af te koelen vooraleer de flits afgaat. Het warmte gevoel verdwijnt na10 min na
de behandeling, en soms kan de huid nog enkele uren licht rood zien. Tevens gaat er van
tevoren een verkoelende gel op de behandelde plek, waardoor het warmtegevoel wordt
gereduceerd tot een lichte tinteling. Ideaal voor de gevoelige huid.
Is het gevaarlijk?
Flitslicht is ongevaarlijk omdat het gewoon licht is en alleen oppervlakkig werkt, in
tegenstelling tot laserlicht dat wel dieper kan inwerken. Het gebruik van speciale brillen
is wel een noodzaak.
Is het haar onmiddellijk weg?
Het haar valt niet direct uit. Door de flits gaat het haar van de groei- naar de uitstotingsfase, maar het
verdwijnen van het haar is pas zichtbaar naar 10 á 21 dagen na de behandeling. Uiteraard mag het haar na de
behandeling wel worden afgeschoren. (niet harsen en epileren)
Studio 4U lange groenendaal 41, Gouda. 0182-580566

