
IPL
U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in onze IPL-flitslichtontharing. Om u een goed en eerlijk inzicht te geven in de voordelen, maar ook de mogelijke 
contra-indicaties van deze manier van ontharen, geven wij u onderstaande informatie. 

Wat is flitslichtontharing? 
Een IPL-flits (Intense Pulsed Light) geeft gedurende een aantal milliseconden een gepulseerde lichtflits af aan de huid. De lichtenergie die hierbij vrijkomt 
wordt geabsorbeerd in de haarschacht en -bulbus. De kleurstof van het haar zorgt voor de geleiding van de warmte naar de wortel. Wanneer de kiemcellen 
in de haarwortel opgewarmd zijn, zal het haar compleet met de wortel loslaten van de voedingsbodem. Gemiddeld duurt het uitvallen van het haar 2 tot 
4 weken. Het haar groeit in drie fases, namelijk de anagene fase (de groeifase), de catagene fase en de telogene fase. Tijdens de groeifase is de haar 
verbonden met de voedingsbodem. Het is alleen mogelijk in deze groeifase de haar en voedingsbodem tegelijk te vernietigen. Tijdens de catagene- en 
telogonefase bevindt zich reeds een laagje cellen tussen de haar en voedingsbodem. Hierdoor kan de energie niet ver genoeg worden getransporteerd en 
zal er een nieuw haartje aangemaakt worden.  Als dit proces van groeifases verstoord raakt bv. door harsen of epileren kan er een slaapfase ontstaan en 
kan het tot wel een jaar duren, voordat een haar weer gaat groeien. Gemiddeld zijn er 8 tot 10 behandelingen nodig voor een goed resultaat. Het eerste 
resultaat is meestal al na 3 behandelingen te zien. De behandelingen worden gegeven met 4 tot 12 weken tussenpauze, afhankelijk van het gebied. De totale 
behandelduur is zo’n 12 tot 18 maanden. Met IPL kunt u tot zo’n 70 a 90% haarreductie komen. Om dit resultaat vast te houden adviseren wij u 1 x per jaar 
een onderhoudsbehandeling te boeken.

De voordelen
Voor u betekent het nooit meer harsen, scheren of knippen van het overtollige haar. Weg met stoppels, jeuk, ontsierend haar, irritatie, ingegroeide haren van 
hars of epilady en op naar een ongekende vrijheid. Mooi weer?  Feestje ? Geen probleem; immers het altijd weer tijdrovende ontharen hoeft niet meer!

De eerste keer: Tijdens de intake zullen wij de kosten voor u op papier zetten. 

Waarom een verschillend aantal behandelingen?
Uit de praktijk is gebleken dat cliënten waarbij het haar voldoende pigment bevat na gemiddeld 8 tot 10 behandelingen tevreden zijn met het resultaat. 
In een enkel geval kan dit afwijken. Oorzaak: man of vrouw, familie of ras, gezicht of lichaam, ziekte of gezondheid en zeker medicijnen of storingen in de 
hormoonbalans. 

Pijn: De gevoeligheid van de zenuwuiteinden in de huid varieert per individu en lichaamsdeel. Bijvoorbeeld: het middelste gedeelte van de bovenlip is 
gevoeliger dan de buitenkant en de bikinilijn is doorgaans gevoeliger dan de benen. Wat u voelt is een warme prikkelende tinteling.

Haarkleur
Blond, rood of heel dun haar is minder succesvol te behandelen dan donker gepigmenteerd en dik haar. Donkere huidtypes (IV en V) moeten op lage standen 
behandeld worden en in sommige gevallen is een goed resultaat moeilijker te bereiken. Er is een zeer klein percentage van klanten die niet reageren op de 
behandeling om ombekende reden. Dit wordt na enkele behandelingen duidelijk, waarna wij adviseren om te stoppen.

Zon en de behandeling
Minimaal 30 dagen voor de behandeling geen of zo weinig mogelijk zonnebank en/of buitenzon. Zonnen is geen contra-indicatie, maar hoe lichter de huid, 
hoe meer energie er wordt opgenomen door de haarwortel, waardoor en minder behandelingen nodig zijn. U dient minimaal 72 uur maar liever enkele weken 
na de laatste behandeling te wachten alvorens u gaat zonnen. Tijdens de behandelingen liever niet. Soms treedt er wat pigmentreactie op waardoor de 
huid plaatselijk donkerder of lichter kleurt wanneer u weer in de zon gaat. Deze reacties verdwijnen over het algemeen na een langere tijd weer vanzelf. Wij 
adviseren u altijd een sunblock te gebruiken, zolang u bij Génique voor IPL onder behandeling bent. 

Scheren voor de behandeling
Een dag voor de behandeling dient u de te behandelen zone zorgvuldig te scheren (in het eventueel gewenste model). Dit voorkomt irritatie van de huid. 
Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om te scheren (bijvoorbeeld uw rug), bieden wij u de mogelijkheid dit tegen een vergoeding van te voren door ons te 
laten doen. Als het haar op de dag van behandeling te lang is, kan er wel worden bijgeschoren maar dat geeft extra irritatie van de huid. Houd u er rekening 
mee dat wij de behandeling i.v.m. onze tijdsplanning niet kunnen geven als het haar echt te lang is en wij het gebied nog volledig moeten scheren. U bent 
dan wel een onkostenvergoeding verschuldigd.

Op de dag van behandeling
Indien u in het gezicht behandeld wordt, breng dan op deze dag geen parfum, make-up, lipliner e.d. aan. Gebruik ook geen deodorant of bodymilk bij 
behandeling van het lichaam.  Als u uw bikinilijn laat behandelen, zorgt u dan voor een witte slip, en bij de oksels een witte BH of hemdje. Komt u voor 
behandeling van het lichaam, dan adviseren wij u daarna loszittende kleding te dragen.

IPL ontharingsinformatie, intake en toestemmingsverklaring (Informed Consent)
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Na de behandeling
In sommige gevallen kan er na de behandeling tijdelijke roodheid ontstaan. Dit verdwijnt vanzelf binnen 15 minuten tot een paar uur. Wij adviseren u 
gedurende 2 dagen Aloë  Vera gel te gebruiken. Let op met het gebruik van zeep en deodorant tot 24 uur na de behandeling.

Mogelijke complicaties:
In zeldzame gevallen kan er blaarvorming en/of pigmentverlies optreden als de pulsduur te lang is voor uw huidskleur (huidtype VI en V). In dit geval staken 
wij de behandeling en behandelen wij met een speciale crème. Wij adviseren u na de behandeling tenminste 24 uur niet te zwemmen, intensief te sporten of 
de sauna te bezoeken. In ernstigere gevallen verwijzen wij u door naar de huisarts.

Ontharen tussen de behandelingen
Het verwijderen van haartjes met pincet, touwtjes, harsen, Epilady of Satinelle of enig ander epilerend apparaat is verboden, omdat u dan de haren 
verwijdert die juist de warmte moeten gaan geleiden. Uitsluitend met een scheerapparaat,  -mesje of schaar de bovenhuids liggende haren weghalen. Dit 
mag zo vaak als u wilt. 

IPL en medicijnen/ziekte
Contra-indicaties zijn: medicijnen als hormonen, corticosteroïden, bepaalde lichtgevoelige medicijnen(zie bijsluiter onder fotosensibiliteit), maar ook huid- 
en/of aderontsteking, huidkanker, kanker, open wonden, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap, tatoeages, PMU en gebruik van ‘bruin zonder zon’. Deze en 
alle toekomstige wijzigingen dient u ons te melden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw (huis)arts. Hormoonproblemen veroorzaakt door: pubertijd, zwangerschap, 
borstvoeding, menopauze, bijnieren en eierstokontsteking geven nieuwe haarontwikkeling. Daarom zijn soms (na langere tijd) nabehandelingen nodig om het 
resultaat vast te houden. 

INTAKE  en TOESTEMMINGSVERKLARING

Naam  ........................................................................................

Adres  ........................................................................................  Huisnr. .........

Plaats  ........................................................................................ Postcode ....................

Telefoon ........................................................................................ Geb.datum ................. Email ............................................................

Ik ken jullie door ...................................................................................... Huisarts .....................................................................

Hoe is uw gezondheid?  ......................................................................... Gebruikt u medicijnen? ................................ 

Fototype: als ik lange tijd niet in de zon ben geweest en er voor het eerst weer inga, dan verbrandt mijn huid: (svp aankruisen) 

(I)   altijd en blijft bleek   (III) soms en wordt makkelijk bruin (V)  nooit, Zuid Europees type en ziet nooit bleek
(II)  altijd en wordt een beetje bruin  (IV) nooit en wordt makkelijk bruin  (VI) nooit, zeer donkere huid (Negroïde)
Heeft u getinte (voor) ouders Ja / Nee
        
Tot nu toe onthaarde ik mij met:  O scheren   O ontharingscrème   O epileren   O epilatie-app b.v. epilady, silkepil   O harsen
Mijn haar groeit na deze vorm van ontharen binnen .... dagen of ... weken weer voelbaar en zichtbaar aan.
Ik weet dat ik de te behandelen zone 1 dag van tevoren moet scheren, omdat anders de haren te lang zijn.

Ik ben op de hoogte van de aard, doel en de te verwachten resultaten van de voorgenomen behandeling. Ik heb gelezen dat er voor en na de behandelingen 
bepaalde richtlijnen zijn om een optimaal resultaat te bereiken. Ik heb de behandelaar op de hoogte gesteld van mijn ziekten, medicijngebruik en evt. 
overgevoeligheden. Ik weet dat er mogelijke complicaties kunnen optreden en bij het vermoeden ervan neem ik contact op. ik begrijp dat er geen garanties 
kunnen worden gegeven over het resultaat van de behandeling.

Ik moet mijn afspraak minimaal 1 werkdag van te voren verplaatsen/afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt mij 50% van de behandeling in rekening gebracht. 
Ik heb bovenstaande informatie plus de verklaring alsmede het klantadvies zowel mondeling als schriftelijk ontvangen en begrepen en ga hiermee akkoord. 
Ik wil de behandeling met het IPL ontharingsapparaat uit vrije wil ondergaan en neem hiervoor mijn eigen verantwoordelijkheid. 

Ik verklaar dat ik: 
- uitleg heb gekregen waarom de schoonheidsspecialiste vraagt naar bepaalde (medische) gegevens;
- alle medische gegevens heb besproken en indien nodig heb toegelicht die van belang zijn voor deze behandeling;
- weet dat ik iedere (medische) verandering zo spoedig mogelijk moet doorgeven omdat dit het resultaat van de behandeling kan beinvloeden;
- weet dat al mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld om mijn privacy te beschermen, deze opgeslagen kunnen worden in de database van Génique 
  en dat ik weet wat mijn rechten zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming; dit is mondeling toegelicht en ik heb de privacy-verklaring 
  van Génique kunnen lezen.
- toestemming geeft voor het maken van digitale foto’s tijdens het intake-gesprek voor de opbouw van het dossier. Tevens worden er indien nodig tijdens
  het behandeltraject foto’s van het te behandelen gebied gemaakt. Deze foto’s worden zonder mijn uitdrukkelijke toestemming niet gepubliceerd of
  aan derden gegeven.
- toestemming geef de schoonheidsspecialiste mij te adviseren over thuisverzorgingsproducten en behandelmogelijkheden.

Datum: ......................................................   Opmerkingen: ..........................................................................................................................

Handtekening: ...........................................  Kosten per behandeling:  ............................................. Gebied: ...........................................


