Professionele behandeling bij [ti sento]
Bij schoonheidssalon [ti sento] bent u in goede
handen. Voordat [ti sento] aan een behandelreeks
begint worden eerst alle wensen en mogelijkheden
met u doorgenomen. Het te behandelen lichaamsdeel

couburgstraat 11

wordt gefotografeerd, pigmentsvlekken worden

4371 gk koudekerke

bijgekleurd en na afloop voorzien van verzorgende

t

aloe vera gel. Maak een afspraak voor een gratis

m info@tisentobeauty.nl

0118 55 44 11

IPL-testsessie. [ti sento] staat voor u klaar.

Voor meer informatie over IPL en andere
behandelwijzen kijk ook op www.tisentobeauty.nl
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Geschikt voor alle lichaamsdelen
Definitief resultaat
Zeer snel
Vrijwel pijnloos
Veilig
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Pijnloos ontharen via IPL
Uw haren in een flits verdwenen

Pijnloos ontharen via IPL

Aantal behandelingen

Voor en na de IPL-behandeling

Schoonheidssalon [ti sento] in Koudekerke
helpt u op een vriendelijke maar effectieve
manier af van uw overtollige haargroei.
[ti sento] doet dat via IPL: ontharen door
middel van licht. Nooit meer scheren,
harsen of epileren.

Gemiddeld zijn 5 tot 8 behandelingen nodig om

Het is verstandig om vanaf 6 weken voor de

alle ongewenste haargroei definitief te verwijderen.

behandeling de haren alleen nog maar te scheren

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit aantal

of te knippen. Voor de behandeling kunt u beter

ook hoger uitvallen. Meerdere behandelingen zijn

niet zonnebaden of onder de zonnebank gaan. Met

noodzakelijk omdat haren, die zich in een groeifase

een gebruinde huid is de IPL-behandeling namelijk

bevinden, veel pigment bevatten en dus makkelijker

minder effectief. Iemand met een lichte huid en

zijn aan te pakken. De haarzakjes van deze haren

donker haar is dé ideale kandidaat voor IPL. Hoe

worden vernietigd. De haarzakjes van haren die

kleiner het kleurverschil tussen huid en haar hoe

tijdens een behandeling in de overgangs- of rustfase

hoger het aantal behandelingen. Blonde en grijze

zitten, worden niet aangepakt. Dat gebeurt tijdens

haren zijn moeilijk en/of niet te verwijderen.

1 Geschikt voor alle lichaamsdelen
2 Definitief resultaat
3 Zeer snel
4 Vrijwel pijnloos
5 Veilig
Werkwijze

de volgende behandeling, wanneer ze wel in de
groeifase zitten. Afhankelijk van het te behandelen

De behandeling is nagenoeg pijnloos, maar

lichaamsdeel, wordt een behandeling om de vier tot

de gevoeligheid verschilt per persoon en is

acht weken herhaald.

vanzelfsprekend afhankelijk van het lichaamsdeel
dat behandeld wordt. De tijdslengte van een

IPL is een behandelwijze gebaseerd op het ontharen
door middel van licht. Hierbij wordt door een lamp een

behandeling varieert per lichaamsdeel en kan

De haarcyclus

tussen de tien minuten en een uur duren.

zeer krachtige lichtflits uitgestraald. Dit licht wordt

Door de huidvriendelijkheid van de Optima Plus kan

omgezet in warmte dat via het pigment van het haar

de huid na de behandeling wat roodheid vertonen,

bij de haarwortels komt. Deze haarwortels worden

die ook heel snel weer verdwijnt. U kunt direct uw

door de warmte vernietigd waardoor het haar niet

normale bezigheden hervatten.

meer kan terugkeren. Via het handstuk van de Optima
Plus wordt de lichtflits uitgezonden. Dit gebeurt in
een fractie van een seconde. Lang genoeg om het
haarzakje te vernietigen en kort genoeg om de huid te
beschermen.

Groeifase

Overgangsfase

Rustfase

