En dan.....!?
Gewoon genieten!! Niet meer na te hoeven denken: "Moet ik nog wat sche‐
ren?". Al jd een gave haarloze huid. Nooit meer pukkeltjes en ingegroeide
haartjes. Lekker genieten van het zwembad of de sauna.

Cosmetisch Instituut Francine

IPL defini ef ontharen is voor zowel vrouwen als mannen
DE oplossing. Betaalbaar en eﬀec ef.
Bij ons kunt u kiezen uit: E‐light, Chromolite en het Ellipse‐systeem. Wij
overleggen graag met u welk systeem het beste bij u past.

IPL-ontharing:
In een flits uw ongewenste haren weg

Andere mogelijkheden met IPL‐ therapie





Huidverjonging en an ‐aging: Door gebruik van speciale filters kan de IPL‐ warmte om‐
gezet worden in de huid, wat leidt tot aanmaak van nieuw collageen waardoor de span‐
kracht en elas citeit van de huid verbetert.
Acne: Vooral bij ac eve acne het verzachten, ontsme en en reduceren van het aantal
ontstekingen.
Adertjes / couperose: Verzachten en verminderen van roodheid in de huid. Ook bij
rosacea hebben we goede resultaten.
Hyperpigmenta e: Door de behandeling worden deze pigmentcellen verpulverd.
U zult snel een egalere huid hebben met aanzienlijk minder bruine vlekjes.

De bovenstaande behandelingen worden als kuur aangeboden om het resultaat zo op maal
mogelijk te krijgen.
Kijk voor alle nieuwtjes, info's en acties op: www.facebook.com/francinelichtenvoorde

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat
uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...

Openingstijden:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur
Woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.francine.nl
info@francine.nl
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Ongewenste haargroei permanent verwijderen?

Is de behandeling pijnlijk?

Scheren, harsen, epileren, ontharingscrèmes en ingegroeide haren behoren tot het verleden
met de nieuwste en snelle IPL‐(Intense Pulsed Licht) ontharingsmethode. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van veilig, zichtbaar licht dat uit een flitslamp komt en waarmee ongewenst haar
overal op het lichaam kan worden behandeld, zowel bij vrouwen als bij mannen en bij ieder
huidtype ( m.u.v. huidtype VI ).

Nee, omdat onze IPL uitgerust is met een uniek instelbaar koelsysteem is deze behandeling
niet pijnlijk. De meeste mensen die een behandeling hebben ondergaan, ervaren hem als erg
pre g vergeleken met andere systemen.

Hoe werkt de behandeling met IPL?
Om een zo op maal mogelijke lichtgeleiding naar het haar te krij‐
gen, worden de haren eerst geschoren en wordt daarna een dunne
laag gel op de huid gebracht (dezelfde gel die wordt gebruikt bij
echo‐onderzoek). Het apparaat wordt ingesteld op uw huid en
haartype. Nadat u een beschermbril op hee gezet, wordt de be‐
handelkop op de huid geplaatst en er volgt een flits. Het zichtbare
licht uit de flitslamp wordt via een glasprisma naar de te behande‐
len plek geleid.
Haar bevat pigment dat het licht absorbeert en omzet in warmte. Deze warmte wordt vervol‐
gens via het haar naar het haarzakje gevoerd. Dit haarzakje wordt verwarmd, waardoor er
geen nieuw haar meer kan groeien. Door het unieke koelsysteem is de behandeling nagenoeg
pijnloos.

Kunnen alle haren worden behandeld?
Alleen bij haren in de groeifase is het mogelijk de haarwortel (waaruit de haar groeit) defini ef
te vernie gen. Die haren komen niet meer terug. Helaas kunnen ( hoewel dit vaak wel beloofd
wordt) rood, grijs, lichtblond en donshaar niet behandeld worden. Omdat de wortels van deze
haren niet de juiste kleur pigment bevat, kunnen deze onvoldoende energie absorberen om
defini ef vernie gd te worden.
Ons IPL‐systeem is uitgevoerd met unieke so ware, waarmee instellingen voor allerlei soorten
haar en huidskleuren zijn voorgeprogrammeerd. Zo wordt de intensiteit van de lichtstraal aan‐
gepast aan elk huid‐ en haartype ( m.u.v. huidtype VI ). Bij huidtype IV en V zullen wij eerst op
een onopvallend stukje huid testen hoe de huid reageert.

Moet ik vóór of na de behandeling speciale voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is van belang om vanaf vier weken vóór de behandeling geen haren meer te verwijderen
door te epileren of harsen ( scheren mag wel!!) . Zo zijn er zo veel mogelijk haarzakjes aanwe‐
zig, die vervolgens met het licht kunnen worden behandeld. Omdat de behandeling toch het
eﬀec efst is bij een lichte huid, is het raadzaam om de zon te vermijden voor en jdens de
behandelperiode. Ook na de behandeling is het aan te raden de zon nog 4 à 6 weken te vermij‐
den. Tijdens en na de behandeling is het raadzaam een sunblock met een hoge factor te ge‐
bruiken.

Hoeveel IPL‐behandelingen heb ik nodig?
Haren groeien in fasen: de groeifase, de overgangsfase en de
rus ase. Niet alle haren zijn tegelijker jd in de groeifase. Alleen
in deze fase beva en haarzakjes een haar met een donkere wor‐
tel en deze kunnen dan worden behandeld. Daarom moet een
aantal behandelingen over een ruime periode gegeven worden,
zodat uiteindelijk alle haren een keer in de groeifase behandeld
zijn.
De duur en periode van de groeicycli zijn a ankelijk van meerdere factoren, zoals de plek op
het lichaam waar de haargroei voorkomt, de dichtheid en dikte van het haar, de etnische
a omst, de hormonale situa e en de lee ijd. Over het algemeen zijn 6 tot 10 behandelingen
voldoende, elk met een tussenliggende periode van 1 tot 2 maanden.
De behandeling blij het meest eﬀec ef bij donkere haren en een lichte huid.

Wat zijn de contra‐indica es?
Zwangerschap / epilepsie / ac eve koortslipinfec e / piercings* / tatoeages* / gordelroos /
moedervlekken* / open wonden* / medica e, zoals Roacutane, an bio ca e.d. / huidkanker /
kanker / radiotherapie / koorts / pacemaker / defibrillator.
*In het te behandelen gebied

Hoe lang duurt een behandeling met IPL?

Wordt deze behandeling vergoed door de zorgverzekeraars?

Het handstuk waarmee het licht naar de huid wordt geleid, is 1 bij 5 cen meter, waardoor een
groot aantal haren in één enkele lich lits wordt behandeld. Een gezichtsbehandeling duurt
ongeveer 10 minuten. Een behandeling van de rug of onderbenen neemt 20 minuten in beslag.
Beide onder‐ en bovenbenen nemen 60 minuten in beslag.

IPL‐epila ebehandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk
vergoed. Vraag dit aan uw verzekering of kijk uw polis na. Wij zijn volledig gediplomeerd en
aangesloten bij de ANBOS, de Algemene Branche Organisa e voor Schoonheidsverzorging,
wat vaak een voorwaarde is om IPL‐ epila ebehandelingen vergoed te krijgen.

