
IPL skin rejuvination informatie voor de cliënt:

Huidverjonging oftewel anti-aging met IPL is de behandeling tegen rimpels en huidverslapping in uw 
gelaat, hals en decolleté.
Uit medische studies is gebleken dat vanaf ons 16e jaar het huidverouderingsproces van start gaat. Dit 
houdt in  dat alle huidfuncties vertragen. De celdeling vertraagt, de productie van collageen en elastine 
vertraagt maar ook het herstel van de huid. Er ontstaan rimpels en plooien. Ook medicijngebruik, 
overmatig contact met de zon en roken spelen een belangrijke rol hierin.

Hoe werkt het:
Het behandelen van de huid middels de IPL lichtflitsen zorgt ervoor dat de met licht behandelde cellen 
een intensievere celdeling krijgen en een verhoogde collageen opbouw. Elastine wordt hierbij gevormd 
en rimpels worden minder diep en gelaatstrekken zachter. 

Wat mag u verwachten:
Uw huid zal gladder, strakker en egaler worden. Grove poriën zullen minder diep worden. U zult 
direct na de eerste behandeling resultaten zien. Voor een optimaal resultaat zullen wij u de behandeling 
in kuurverband adviseren. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een onderhoudsbehandeling te doen 
om de 6 tot 8 weken.

De behandeling:
Er wordt eerst een laag IPL gel aangebracht op het te behandelen gebied.
Uw behandelaar zal vervolgens lichtflitsen geven op uw huid. De behandeling is geheel pijnloos. Na 
de behandeling brengen wij een voedende crème aan.  

 

De eerste keer:
Omdat wij graag willen zien hoe uw huid reageert op de behandeling, zullen wij tijdens de eerste 
behandeling beginnen op een lage stand. Wanneer u terug komt dan evalueren wij samen met u de 
ervaringen en kunnen we eventueel een intensiever programma gaan toepassen.
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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  van de wangen. 
Wat u voelt is een warme prikkelende tinteling. De behandeling is pijnloos.

Zon en de behandeling:
Minimaal 14 dagen voor de behandeling geen of zo weinig mogelijk zonnebank en/of buitenzon ( ook 
geen zelf bruinende producten ). U dient minimaal 24 uur maar liever enkele weken na de laatste 
behandeling te wachten alvorens u gaat zonnen. Tijdens de behandelingen liever niet. 
Wanneer blootstellen aan de zon onvermijdelijk is adviseren wij een sunblock te gebruiken.

Op de dag van behandeling:
Indien u in het gezicht behandeld wordt, breng dan geen make-up, lipliner e.d. aan. 

Na de behandeling:
In sommige gevallen kan er na de behandeling tijdelijke roodheid ontstaan. Dit verdwijnt vanzelf 
binnen 15 minuten tot een paar uur. Let op met het gebruik van zeep en deodorant tot 24 uur na de 
behandeling.

Verzorging tussen de behandelingen:
U kunt uw vaste producten blijven gebruiken. Wij adviseren u om daarbij Nutricosmetics te gebruiken 
om zo ook de huid van binnenuit optimaal te voeden. Uw specialist kan u hierover alles vertellen.

IPL en medicijnen/ziekte:
Contra-indicaties zijn: medicijnen als hormonen, corticosteroïden, bepaalde lichtgevoelige 
medicijnen(zie bijsluiter onder fotosensibiliteit). Ook dient u het ons te melden wanneer er sprake is 
van:  huid- en/of aderontsteking, huidkanker, kanker, open wonden, epilepsie, suikerziekte, 
zwangerschap en gebruik van ‘bruin zonder zon’. Deze en alle andere indicaties dient u ons te melden. 
Raadpleeg bij twijfel altijd uw (huis)arts.

Prijzen

Huidverjonging gezicht € 50
Bij vragen of prijzen over andere behandelingen kunt u ons altijd bellen of mailen.

Kuurkorting, kuur van 6 behandelinge, 6e behandeling gratis.
Kuur van 10 behandelingen, 2 behandelingen gratis.

1e foto voor de behandeling, 2e foto na 2 behandelingen
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