
BEHANDELINGEN: 

*DEFINITIEF ONTHAREN 

Ook starten met permanent afrekenen met ongewenste haargroei? 

Gladde oksels, benen etc. Kortom totaal geen omkijken meer hebben? Dan heb 
ik iets leuks voor je: 

Definitief, efficiënt en pijnloos ontharen dmv HIPL 

  

Wat is High Intense Pulsed Light? 
De nieuwste manier van langdurig ontharen heet High Intense Pulsed Light 
(H.I.P.L.). Het speciale flitsapparaat geeft een lichtflits van 4 cm2 op de huid. 
Pigment is in staat deze speciaal gefilterde lichtflits (van 610 tot 1000 
nanometer) op te nemen en om te zetten in warmte. Als het in de haarwortel 
70° C wordt dan ontstaat er een stollingseffect (coagulatie). Hierdoor sterft het 
haarzakje af en wordt het vermogen om opnieuw te groeien teniet gedaan. 

  

Wat houdt de behandeling in? 
Allereerst worden de haren op de gewenste plek verwijderd met een 
wegwerpscheermesje (je doet dit tot max. 4 dagen van te voren thuis). 
Vervolgens checkt de specialiste op de dag van de behandeling of er geen 
haartjes vergeten zijn. Hierna wordt er op het te behandelen gebied een laagje 
verkoelende gel aangebracht. De gel zorgt voor de geleiding van het licht en 
voor het koelen van de huid. 

Hierna wordt het flitsblokje over het te behandelen gebied geleid en wordt er 
telkens een korte lichtflits gegeven. Wanneer de behandeling klaar is wordt de 
gel afgenomen, en wordt er een verkoelende Aloe Vera gel op de huid in 
gemasseerd. 

  

Wat zie je na een behandeling? 

Tot de eerste 7 dagen na de behandeling groeien de haren gewoon door. Na 2 
á 4 weken merk je dat er al een groot deel van de haren uitvallen en dat de 



haargroei op het behandelde gebied minder is geworden. De haren die zich in 
de groeifase (anagene fase) bevonden op het moment van de behandeling zijn 
dan permanent verwijderd. De haren die zich tijdens de behandeling in de 
overgangsfase bevonden zullen zwakker en dunner terug groeien. 

Hoeveel behandelingen je nodig hebt hangt af van de hoeveelheid en kleur en 
dikte van de haar en huid. Ga uit van gemiddeld 8 behandelingen om de 6 
weken voor het behalen van 80-85% resultaat. 

  

Voor welke gebieden is H.I.P.L. geschikt? 
De H.I.P.L. kan gebruikt worden op alle delen van het lichaam, inclusief de 
intieme. 

  

Is H.I.P.L. geschikt voor iedereen? 
Bijna alle haarsoorten en huidtypes van man en vrouw kunnen behandeld 
worden, met een paar uitzonderingen. Blonde, witte en grijze haren reageren 
minder goed op de behandeling. Dit komt omdat de haar bijna geen pigment 
bevat. 

Mocht je twijfelen of je haren en huid geschikt zijn voor deze behandeling, kom 
dan voor een gratis consult inclusief een test behandeling. 

  

Mag je van te voren epileren of scheren of een ontharingscrème gebruiken? 
Minstens 8 weken voor de behandeling niet epileren, omdat de haartjes nodig 
zijn ter geleiding van de effectieve warmte naar binnen toe. Scheren mag wel 
en liefst op de dag zelf met een wegwerpscheermesje.  
Gebruik geen scheermesjes of scheersystemen die het haartje eerst een stukje 
uit de huid trekken alvorens deze af te scheren, omdat het haartje daarna terug 
in de huid zakt. Hierdoor kan het niet als geleiding voor het licht dienen om te 
worden onthaard. 

 

Wat zou een reden kunnen zijn dat het ontharen eventueel niet 

zou aanslaan ? 

Bij circa 8% van de klanten slaat het niet aan. Redenen waardoor het niet 

spectaculair aanslaat kunnen de volgende zijn: 

 



 

» Bepaald medicijngebruik waardoor men overgevoelig voor licht is, of andere 

contra indicaties. 

»Te vroeg beginnen van de behandelingen nadat er vaak is geharst/ geëpileerd. 

» Witte of grijze haartjes kunnen eventueel wel behandeld worden met een 

ander aangepast methode, al moet je meer geduld opbrengen want het 

ontharingsproces duurt twee keer zo lang. 

» Haarworteltjes die dieper zitten dan 5,5 mm. (normaliter komen we maar 

hooguit tot circa 4,5). Gelukkig komt dit niet vaak voor, en dan meestal alleen 

bij mannen. ( Vanaf 2010 is dit wel mogelijk, door de vernieuwde /aangepaste 

programma's van de RECORD-618 ) 

» Een stoornis in het endocriene stelsel (veel mannelijke hormonen of 

overgevoeligheid van receptoren voor die hormonen) waardoor er constant 

slapende haarzakjes actief gemaakt worden (andere haartjes dan die tijdens de 

behandelingen bestonden). 

» Verkeerde pauzelengtes tussen de behandelingen: te vroeg behandelen geeft 

minder rendement. 

 

Als bovenstaande situaties allemaal niet op u van toepassing zijn, moet de 

methode wel aanslaan en kunnen we jou ook blij maken. 

 

 

Stel dat je pech hebt en één van de weinige mensen bent bij wie het toch 

niet aanslaat? 

Als je twijfels hebt voor het aanslaan of om te beginnen aan een 

ontharingsbehandeling, dan kan je ook één oksel (kosteloos) laten behandelen, 

om het proces van dichtbij te voelen en het resultaat te bekijken en om 

natuurlijk niet ( meer) te twijfelen. 

 

 

Wanneer ontharen/behandelen wij niet? 

» Acne. (Indien men onder behandeling is bij de dokter of dermatoloog. 

Raadpleeg daarom je arts of specialist). 

» Epilepsie. 

» Zwangerschap (dan worden evt. alleen ledenmaten en hoofd behandeld). 

» Onwel zijn, acute infecties of koorts.  

» Pacemaker of inwendige defibrillator. 

» Gordelroos (blaasjes, jeuk en zenuwpijn). 

» Keloide (donker wildvlees tijdens littekenvorming). 

» Verse littekens van operaties (na 2 maanden kan het wel). 

» Overgevoeligheid van de huid na bestraling tegen kanker. 

» Gebruik van bepaalde medicijnen die lichtgevoelig zijn.  

» Onder de 18 en geen toestemming van de ouders hebben. 



» Ontstekingsremmers (remmen cellen die nodig zijn om te huid 

normaliseren; Prednison). 

» Borstvoeding (eventuele teruggang in de melkproductie kan hiermee 

geassocieerd worden). 

 

   Bepaalde gebieden zoals hieronder zullen wij dan niet behandelen: 

 

» Metalen in of net onder de huid waar we behandelen. 

» Pinnen of schroeven in gewrichten en botten. 

» Implantaten in de onderkaak als we de kin moeten behandelen. 

» Piercings (zullen er even uit moeten). 

» Voor diabetes- en hirsutismepatiënten is het raadzaam om eerst hun arts te 

raadplegen. 

» We behandelen de intacte delen van de huid wel bij: eczeem, pityriasis rosea 

en psoriasis (we vermijden slechts de plekken). 

 

 

Is een behandeling bij een donkere huid mogelijk? 

In principe is de behandeling voor iedereen geschikt. Variërend van een zeer 

witte huid tot een donkerbruine huid kan het effectief en risicoloos behandeld 

worden. 

 

 

Kan je met deze techniek behandeld worden nadat je met laser behandeld 

bent? 
Wij raden aan om minstens 6 weken de huid rust te gunnen alvorens verder te 

gaan bij ons. 

 

 

Raken in de oksel geen lymfe of zweetklieren beschadigd omdat ze zo dicht 

bij de haarzakjes liggen? 

Het licht wordt alleen maar opgenomen door haarpigmenten. Naar andere 

weefsels is er geen geleiding. 

 

 

Werkt definitieve ontharing bij mannen net zo goed als bij vrouwen? 

Bij vrouwen werkt het beter, dit heeft te maken met hormoonspiegels en de 

diepte van de haarwortels. Meestal is bij mannen een langere reeks 

behandelingen nodig (minimaal 8) en daarna zo nu en dan een 

'onderhoudsbeurt' van 1 a 2 x per jaar. 

 

Dit komt omdat sommige mannen tot op middelbare leeftijd een uitbreidend 

patroon hebben en er steeds meer dichtheid in de beharing wordt ontwikkeld. 



Dus alles wat nu bestaat kunnen we wel onder controle krijgen, maar 

uiteindelijk zullen er weer nieuwe haren gaan groeien. 

 

 

Kan over ingegroeide haren en ontstekingen heen behandeld worden? 
Ja, dat gaat prima. Sterker nog, het is heel goed tegen ingegroeide haren en 

ontsteking van de haarzakjes, en wel op drie manieren: 

 

» Een ontsteking met een opgekrulde haar erin springt vaak tijdens een 

behandeling open en wordt daarna rustiger. De warmte ontsmet de ontsteking. 

» De genezing van de huid wordt bevorderd doordat de activiteit van 

bindweefselcellen toeneemt na de behandeling. 

» Uiteindelijk zullen de behandelingen steeds meer haarzakjes inactief maken, 

dus zijn er minder haartjes die zouden kunnen ingroeien. Het hele gebied wordt 

rustiger. 

 

 

Wat moet je doen met de stoppeltjes die na de behandeling blijven zitten? 

Deze groeien nog 2 a 3 weken door en vallen er vanzelf uit. Haar dat vanuit de 

slaapfase actief wordt scheer je gewoon af, zodat we deze in de volgende 

behandeling kunnen meenemen. 

 

 

Is het mogelijk alleen maar uit te dunnen? 

Nee, het lichaam maakt zelf haartjes in een onregelmatig patroon aan, daarom 

kan je het niet alleen maar netjes uitdunnen. 

 

 

Kan je zonnen of onder de zonnebank? 

In theorie is het noodzakelijk om 3 weken voorafgaande en tijdens de kuur niet 

te zonnen en/of zonnebanken. Bij onvermijdelijke blootstelling aan 

zonnestralen adviseren wij gebruik te maken van een zonnebrandcrème met 

beschermingsfactor hoger dan 30, circa om de 3 uur het insmeren herhalen. 

Weet wel dat ieder huid anders is waardoor de bruining na het zonnen bij de 

ene langer aanhoudt dan de ander. Hierdoor is het eigenlijk van belang om 

tijdens de behandelingen het zonnen te staken/vermijden.  

 

 

Hoelang na de behandeling mag je weer zonnen en waarom moet je daar 

eigenlijk mee wachten? 
Na circa 2 weken mogen de behandelde oppervlakten weer blootgesteld worden 

aan de zon of zonnebank. Omdat je huid zich anders gaat bewapenen tegen 

bescherming van licht door heel veel pigment aan te maken. 



 

Maar dan negatief, vlekkerig : hyperpigmentatie. 

 

Ook kan er zonneallergie optreden (jeukende rode bultjes). Bedek daarom in de 

zomer of tijdens wintersport de huid met kleding of gebruik een 

beschermingsfactor hoger dan 30 (sunblock) als blootstelling aan UV-licht niet 

te vermijden is, zoals op je gezicht of armen ( mits je daar behandeld bent 

uiteraard). 

 

 

Moet je wit de zomer door of niet in de zon op vakantie? 

Ten eerste gelden bovenstaande regels alleen maar voor de te behandelende 

plaatsen. Als je die goed afdekt met kleding, kan je wel in de zon of onder de 

zonnebank. Je kan eventueel gewoon een pauze inlassen tussen de 

behandelingen als je volledig in de zon wilt. Maar bespreek dit voorafgaand 

met je specialist. De behandelingen moeten er namelijk niet op achter uit gaan. 

 

 

Mag je gebruik maken van zelfbruiningscrèmes of bruiningscabines? 
Twee weken voor de behandeling, geen gebruik maken van zelfbruiners omdat 

hier een stof inzit die een reactie met licht aangaat. Een week na de behandeling 

kan je weer gebruik maken van zelfbruiningscrèmes of bruiningscabine. 

 

 

Waarom is ontharen tijdens het gebruik van sommige medicijnen niet aan 

te raden? 

Sommige medicijnen en kruidenpreparaten maken de huid overgevoelig voor 

licht. Lees de bijsluiter van je medicijnen er nog eens op na, of als je die kwijt 

bent, kijk dan op: www.geneesmiddelenrepertorium.nl. 

 

Een overgevoeligheid voor sterk licht kan o.a. optreden bij de volgende 

medicijnen of zalfjes: acne (ro-accutane, iso-tretoine, vitamine A zalf), 

antidepressiva, St.Janskruid (Hypericum, merknaam bv. Kyra), antibiotica of 

penicilline. 

 

Individueel kan wel eens van deze richtlijn worden afgeweken. Namelijk als je 

bepaalde medicijnen al jaren gebruikt en nooit enige overgevoeligheid voor UV 

licht hebt waargenomen. Dus nooit last van zonneallergie (jeuk, bobbeltjes na 

zonlicht) en nooit de ogen dicht moet knijpen tijdens gewoon daglicht. In die 

gevallen doen we eerst een paar proefpulsen om te zien hoe de huid reageert. 

 

Ontstekingsremmers (bijv. Prednison) gaan ook niet samen met de 

behandelingen. Want deze remmen bepaalde cellen die juist actief moeten 

http://www.geneesmiddelenrepertorium.nl/


worden na de behandeling om de huid weer te normaliseren. 

 

 

Waarom mag je eigenlijk niet behandeld worden als je zwanger bent? 
Hoewel de behandeling theoretisch geen kwaad kan, willen wij niet in de 

positie worden gedrongen ons te verdedigen wanneer er toevallig complicaties 

zijn opgetreden bij een zwangerschap. De hormonen zullen in verandering zijn 

of gaan veranderen waardoor de haartjes weer anders (vaker) behandeld moeten 

worden. 

 

 

En als je probeert zwanger te worden? 
Vertel het ons dan alstublieft als je probeert zwanger te worden. We kunnen 

dan alleen maar tijdens of vlak na de menstruatie behandelen, want dan weet je 

tenminste zeker dat je niet zwanger bent. 

 

 

Wat gebeurt er als je veel moedervlekken op je huid hebt? 

Het is normaal dat moedervlekken en sproeten een klein korstje krijgen, want 

zij absorberen meer warmte dan de lichtere kleur huid eromheen. We proberen 

wel zoveel mogelijk om grote moedervlekken heen te werken. 

 

Als u een huid heeft die neigt naar de aanmaak van moedervlekken en 

sproetjes, is het mogelijk dat tijdelijk meer sproeten ontstaan in een 

oppervlakkige laag van de huid. Deze trekken vanzelf weer weg. Het kan geen 

DNA-beschadiging veroorzaken (de warmte komt niet boven de 72 graden 

Celsius). 

 

 

Als je haren op je moedervlekken heb, kunnen wij die weg krijgen? 
Nee, daar blijven wij vanaf. 

 

 

Je bent gewend je haartjes te bleken. Mag je daarmee doorgaan tijdens de 

behandelperiode? 
Tot 1 week voor de behandeling wel. Op het moment van de behandeling zal 

een haar dan alweer voldoende gegroeid zijn zodat het stukje haar dat in de 

huid zit weer genoeg kleur heeft om de warmte naar binnen te leiden. Als je in 

de afbouw fase komt, adviseren wij je het bleken te staken. 

 

 

Zijn er bijwerkingen? 
De bijwerkingen zijn minimaal! Tenzij je de besproken regels tijdens de 



intake/test behandeling niet zorgvuldig en verantwoord nakomt. 
 

 

  

Prijzen definitief ontharen 

    Onder genoemde prijzen zijn van toepassing voor vrouwen tot +/- 70 KG 

en mannen tot +/- 80 KG. Voor personen met een hogere 

lichaamsgewicht komt er €10,- tot  €50,-  bij vanwege de toename van 

het oppervlakte van het te behandelen gebied. Dit is niet van toepassing 

voor gezicht, handen en voeten. 

    Prijzen zijn per behandeling opgesteld, dus niet per kuur. 

    Ook hebben wij aantrekkelijke pakket prijzen, in overleg tot 45% korting, 

afhankelijk van de uitgekozen gebieden. 

    Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op via mail 

beauty@ergosun.nl / tel: 0658931779 

       

   
Behandeling PRIJS DUUR 
Wenkbrauwen volledig €   20,00 15 min. 
Wenkbrauwen tussen/oorlel 2x €     5,00 15 min. 
Jukbeenderen €   10,00 15 min. 
Bakkebaarden €   20,00 15 min. 
Jukbeenderen en hals (Tot strottenhoofd) €   27,00 15 min. 
Wangen €   10,00 20 min. 

Bovenlip €   20,00 15 min. 

Kin €   20,00 15 min. 
Onderlip €   10,00 15 min. 
Hals tot strottenhoofd €   25,00 15 min. 

Bovenlip, Onderlip en Kin €   40,00 15 min. 

Compleet gezicht €   70,00 30 min. 
Decolleté ( Strottenhoofd tot begin borst) €   55,00 20 min. 
Schouders €  45,00 30 min. 

Schouderbladen €  45,00 20 min. 

Nek €  35,00 20 min. 
Bovenrug €  80,00 30 min. 
Onderrug €  70,00 30 min. 

Oksels €  35,00 15 min. 

Bovenrug+schouderbladen €100,00 45 min. 
Hele rug (onderrug+bovenrug+schouderbladen) €200,00 90 min. 
Borst en tepel €   60,00 20 min. 
Borst, tussen borsten en tepel €   70,00 30 min. 
Bovenbuik €   65,00 30 min. 
Onderbuik(incl. Navel) €   45,00 30 min. 

mailto:beauty@ergosun.nl


  

  

  

  

 
 

Boven- en onderbuik €   90,00 60 min. 
Buikstreep Compleet €   16,00 20 min. 
Buikstreep boven of onder navel €   10,00 15 min. 
Hand €   30,00 15 min. 
Vingers €   15,00 15 min. 
Hand en vingers €   37,50 30 min. 
Boven arm €   80,00 30 min. 

Onderarm €   90,00 45 min. 

Hele arm, hand en vingers € 180,00 90 min. 
Bovenbeen € 175,00 70 min. 
Onderbeen met knie € 145,00 90 min. 

Liezen €  35,00 30 min. 

Bikinilijn( beperkt tot 5cm) €  60,00 30 min. 
Bikinilijn (uitgebreid 5cm) €  95,00 45 min. 
Zwembroeklijn ( beperkt tot 5 cm) n.v.t n.v.t 

Zwembroeklijn (Uitgebreid 5 cm) n.v.t n.v.t 

Boven en onderbeen compl €300,00 150 min. 
Billen €125,00 45 min. 
Bilnaad €  75,00 30 min. 

Voeten €  35,00 20 min. 

Tenen €  15,00 15 min. 

Voeten en tenen €  42,00 30 min. 

      

 

*TATTOO VERWIJDEREN 

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ingebracht pigment, de korrelgrootte van 

het pigment, de huidtype, met welk soort pigment en wanneer het is gezet. 

Om de 3 / 4 weken circa15-20 behandelingen. 

  

Prijzen tattoo verwijderen 

05 cm bij 05 cm per keer voor € 15,-     

10 cm bij 10 cm per keer voor € 25,- 

25 cm bij 25 cm per keer voor € 50,- 

  

Laat  een berekening maken om 10 behandelingen vooruit te betalen, waarop je 

een fixe korting krijgt ! 

  

*WIMPERPERMANENT 

 

Het resultaat werkt nogal verslavend, waardoor we een stempelkaart geven, 

waarbij je bij het inleveren van een volle kaart 75% korting krijgt op de 



behandeling. 

  

Prijs wimperpermanent 

€ 32,50 per keer. 

  

*WIMPER EXTENSIONS  

Wij gebruiken de semi-permanent wimperverlenging techniek. Hierbij worden 

kleine haartjes op je eigen wimpers geplakt met een speciale lijm. Dit zijn 

synthetische haartjes, die verschillen in kleur, dikte en lengte. De haartjes zijn 

dikker bij de basis en worden dunner naarmate het uiteinde. Met de 

wimperextensions kun je je oogopslag veranderen of aanpassen, zoals een 

natuurlijke open blik, een zwoele blik of iets anders. Van tevoren is het 

noodzakelijk te overleggen wat voor effect je creëren wilt. De slik eyelash 

extensions zijn bijvoorbeeld wat fijner en meer geschikt voor vrouwen die een 

natuurlijke uitstraling willen met een mooie, volle oogopslag. Ze worden haar 

op haar met een speciale eyelash glue op de natuurlijke wimper aangebracht, 

waardoor het zacht en flexibel aanvoelt en geen schade veroorzaakt. De wimpers 

zijn intens van kleur, zodat je geen mascara hoeft te gebruiken. Indien je toch 

mascara wenst te gebruiken voor een versterkt effect, is dit mogelijk, mits je 

waterbasis mascara gebruikt. 

Je kunt de extensions onafgebroken dragen en zijn geschikt voor elke vrouw. De 

periode dat de extensions blijven zitten hangt van je eigen groeicyclus af. 

Aangezien je eigen wimpers zich regelmatig vernieuwen zal op den duur de 

extensions ook mee uitvallen. Hierdoor is het van belang om de extensions weer 

te laten opvullen. Het mooiste effect wordt bereikt wanneer de set elk twee tot 

vier weken wordt opgevuld. Extensions blijven over het algemeen één tot drie 

weken zitten, hoewel dit kan variëren. Ze zijn watervast en belemmeren je niet 

bij je dagelijkse bezigheden zoals douchen of zwemmen. 

 
 

 Prijzen extensions 
  

“one by one techniek” 

Nieuwe set:                                  € 60,- 

Opvullen (tot 4 weken)               € 30,-                                     

Verwijderen                                € 17,50  

(mits dit door ons is gezet, indien anders     €25,-) 



  

  

*HUIDVERJONGING 

 

Huidverjonging oftewel anti-aging met HIPL is de meest effectieve 

behandeling tegen rimpels, huidverslapping van je gelaat, hals en decolleté. Uit 

medische studies is gebleken dat het huidverouderingsproces vanaf 16 jaar al 

van start gaat. Dit houdt in dat alle huidfuncties vertragen. Hierbij kan gedacht 

worden aan het vertragen van de celdeling, productie van collageen, elastine en 

het herstel van de huid. Hierdoor ontstaan er rimpels en plooien op bepaalde 

lichaamsdelen. Medicijngebruik, overmatig contact met de zon en roken 

kunnen dit proces ook versnellen. 

 

Hoe werkt het 

Het behandelen van de huid middels de HIPL-lichtflitsen zal met zich 

meebrengen dat cellen een intensieve celdeling krijgen en een verhoogde 

collageen opbouw. Andere effecten zullen zijn dat er elastine wordt gevormd, 

rimpels minder diep worden en gelaatstreken zachter worden. 

 

Wat mag je verwachten 

Het huid zal gladder, strakker en egaler worden. Grove poriën zullen minder 

diep worden of zelfs verdwijnen. Tegelijkertijd worden ook de storende 

pigmentvlekken aangepakt waardoor de huid een frisse uitstraling zal krijgen. 

Je zult al na de eerste behandeling resultaat zien. Wij adviseren de behandeling 

in kuurverband te doen voor een optimaal resultaat. Vervolgens kan er gekozen 

worden voor een onderhoudsbehandeling om de 6 tot 8 weken. 

  

De behandeling 

Als eerst wordt een laag HIPL gel aangebracht op het te behandelen gebied. 

Vervolgens zal de specialiste lichtflitsen geven op je huid. Hierbij kan worden 

aangemerkt dat de behandeling geheel pijnloos zal verlopen. Na afloop zal er 

een voedende crème aangebracht worden. 

Ben je ook benieuwd naar de behandeling waarbij je een mooiere, gladdere en 

meer egale huid krijgt zonder injecties? Maak dan vandaag nog een afspraak 

met een van de specialisten voor een vrijblijvend en gratis intake gesprek! 

 



 

 

Prijs huidverjonging 
 

losse behandeling hele gezicht en hals             ;             € 75,- 

 

kuur van 6 behandelingen hele gezicht en hals ;           € 300,-     (ipv     € 450,-) 

  

  

  

  

  

*COUPEROSE/PIGMENTVLEKKEN(HYPERPIGMENTATIE) 

  
  

Het littekenloos verwijderen van: 

 

- Couperose/Tele's (gesprongen adertjes). 

- Spider Naevi en bloedspatjes. 

- Fibromen. 

- Wratten, Steelwratjes. 

- Pigmentvlekken (ouderdomswratten). 

- Vetknobbeltjes. 

- En andere onregelmatigheden in de huid. 

 

 

Tele’s, wat zijn het? 
 

Tele’angiectasien zijn chronische verwijde haarvaatjes. 

De klepjes in de haarvaatjes functioneren niet meer naar behoren, daardoor 

blijft het bloed erin staan en worden ze zichtbaar als kleine rode adertjes in de 

huid. Zijn het aftakkingen van aders, dan bevatten ze donkerrood bloed, 

helderrood bloed is meestal slagaderlijk. 

 

 

Waardoor ontstaan rode adertjes? 
 

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van tele’s. Zwak bindweefsel, 

hormonale en spijsverterings stoornissen, roken, teveel alcohol en hoge 

bloeddruk. De oorzaak kan ook uitwendig zijn, door schafwonden, te agressieve 

 



cosmetica en te grote temperatuurverschilen. 

Tele’s kunnen meestal bij iedereen verwijderd worden. 

 

 

De contra-indicaties zijn: 
 

- Suikerziekte. 

- Pace-maker. 

- Bloedverdunners. 

- Hartkwalen. 

- Rosacea (rode adertjes, op of tussen ontstekingen). 

 

 

Couperose behandeling in de schoonheidssalon 
 

Het Tele'way apparaat werkt door middel van een unieke technologie de USHF 

(Ultra Short High Frequency) die zowel in de medische als in de cosmetische 

wereld al vele jaren met uitstekend resultaat gebruikt wordt. 

 

De behandelingen zijn kort van duur en geven direct resultaat. In een enkel 

geval zijn meerdere behandelingen nodig, afhankelijk van de hoeveelheid van 

de te behandelen gebieden. Uiteraard wordt er gewerkt met een hoge mate van 

deskundigheid en veiligheid. Bovendien wordt er uitsluitend gebruik gemaakt 

van wegwerpmateriaal zodat de hygiëne gewaarborgd is. 

De hoogfrequente wisselstroom zorgt voor warmte die door de uiterst dunne 

naald stroomt. De naald stipt de te behandelen huid aan en daar vindt dan ter 

plaatse coagulatie (bloedstolling) plaats. 

 

Deze methode wordt toegepast bij couperose, gesprongen adertjes, spider 

naevus, bloedblaasjes. Het mooie is dat men direct resultaat ziet! 

In het geval van (steel) wratjes e.d. wordt, nadat de naald zijn werking heeft 

gedaan een korstje gevormd. Het korstje valt na enige dagen af, de huid 

daaronder is glad en roze en verkleurt na verloop van tijd weer mooi bij. 

Voor pigmentvlekken en ouderdomsvlekken wordt het te behandelen gebied 

licht afgeschraapt met de naald. 

 

Daarna ontstaat een klein schaafwondje, dat een korstje vormt. Na enige tijd 

valt dit korstje eraf en is het vlekje verdwenen. De huid verkleurt daarna weer 

normaal bij. 

 

Om het resultaat te optimaliseren kan je van ons advies krijgen mbt producten 

hoe je thuis de behandeling verder kunt ondersteunen. 

 



 

Waar moet je rekening mee houden na de behandeling? 
 

Na de behandeling zijn irritaties zoals plaatselijke zwellingen, roodheid, etc. 

niet ongebruikelijk. In praktisch alle gevallen vormt zich een korst die 

doorgaans na ca.10 dagen vanzelf zal afvallen. 

 

De behandelde plek zal binnen een aantal dagen genezen. Indien de plek in het 

gezicht is, kan dit tot 4 weken duren. Hoewel het zelden tot nooit voorkomt 

bestaat er een kleine kans op het veranderen van het behandelde weefsel en/of 

ontstaan van littekens. 

 

Met name het niet naleven van de instructies kan ervoor zorgen dat er een 

overvloedig gepigmenteerde beschadiging zich kan voordoen, welke over het 

algemeen binnen 3 tot 6 maanden zal verdwijnen. 

 

 

 Gebruiksaanwijzing voor thuis: 

    Gedurende 72 uur mag de behandelde plaats niet in contact komen met 

water of enig ander soort vochtigheid. 

    Vermijdt zonlicht zoveel mogelijk gedurende 6 weken en gebruik 

dagelijks een sunblock van minimaal factor 30. 

    Ga niet sporten en vermijdt zwaar tillen of andere inspannende 

activiteiten gedurende 72 uur na de behandeling. 

    Vermijdt hete en natte plaatsen zoals sauna‘s, zwembaden gedurende 72 

uur na de behandeling. 

    Vermijdt het gebruik van elk type cosmetische producten die parfum of 

andere irriterende ingrediënten bevat, gedurende een periode van 

minimaal 72 uur na de behandeling. 

  

  

Contra-indicaties (bij twijfel wordt de arts geraadpleegd) 
 

- Pacemaker. 

- Neuralgieen (geen pijnaanval uitlokken bij het gebied van de nervus 

trigeminus). 

- Implantaten. 

- Huidveranderingen (lokale pigmentaties). 

- Diabetes (suikerziekte/verhoogd infectiegevaar/slechte genezing). 



- Zwangerschap. 

- Menstruatie. 

- Hart- en vaatziekten. 

- Bloedziekten/gebruik anticoagulantia(Sintrom Marcoumar). 

- Dermatosen (bijv. eczeem en psoriaris mag niet verergeren). 

- Bacteriele infecties van het haarzakje. 

- Mycosen (schimmelinfecties). 

- Sommige verrucae (wratten) en een aantal moedervlekken (behaard, als het 

gaat jeuken, bloeden, glans, grillig, onbegrensd, als er vocht uitkomt). 

- Herpes virus (koortslip). 

- Koorts. 
 
 

 prijzen couperose/pigmentvlekken verwijderen 

met de HIPL;  plaatselijk 

neus 

wangen 

voorhoofd 

=  €  5,- 

=  € 15,- 

=  € 50,-  

=  € 20,-   

        

met de Tele-way; plaatselijk 

neus 

wangen 

voorhoofd 

=  € 10,- 

=  € 15,- 

=  € 50,- 

=  € 20,- 
                                              
 

  

  

  

  

*EPILEREN EN/OF VERVEN VAN WENKBRAUWEN EN WIMPERS 

  

  

Epileren  

Voor haar in het gezicht is epileren de beste methode bij uitstek. De haren 

worden hierbij vanuit de wortel uit de haarzakjes getrokken. De haren zullen 

hierbij ongeveer 3 weken wegblijven en groeien terug als zachtere haartjes. Bij 

het epileren van de wenkbrauwen wordt uiteraard eerst naar de samenstelling 

van je gezicht gekeken, zodat deze op een manier geëpileerd kan worden die bij 

je past. 

 

Verven 

Wanneer uw wimpers en/of wenkbrauwen lichter zijn dan u zou willen, kunt u 

deze haartjes laten verven. Hierdoor krijgt uw gezicht meer uitdrukking en de 

wimpers en wenkbrauwen lijken voller en natuurlijker dan met een mascara of 

potlood. Hierbij wordt dan weer een kleur gekozen die past bij je gezicht. 

 
 



  

Prijzen epileren / verven 

epileren van  wenkbrauwen 

bovenlip touw 

bovenlip harsen 

hele gezicht touw 

€ 7,50 

€ 5,- 

€ 7,50  

€ 15,- 

   

verven van  wenkbrauwen 

wimpers 

beiden verven 

€ 10,- 

€ 12,- 

€ 20,- 

                    

*HARSEN 

Harsen is het verwijderen van overtollige lichaams- en gezichtsharen door 

middel van een kleverige substantie. Hoewel harsen voor zich spreekt willen we 

wel enkele aandachtspunten toevoegen. 

Voor een optimaal resultaat wordt geadviseerd je haren minstens 4 weken voor 

het harsen niet korter te maken. Vervolgens de geharste plekken gelieve twee tot 

drie dagen na de behandeling niet blootstellen aan zonlicht. Tevens weinig tot 

geen bodylotion of crèmes gebruiken op de behandelde plekken. Tot slot is het 

handig om te weten dat geharste haren ongeveer 3 tot 8 weken wegblijven na de 

behandeling, afhankelijk van je haar en huidtype. 

  

Prijzen harsen 

 

onderbenen          v.a.            € 20,- 

 

bovenbenen         v.a.            € 22,50 

 

gehele benen       v.a.            € 35,- 

 

bikinilijn                v.a.             € 15,- 

 

oksels                    v.a.            € 15,- 

 

onderarmen           v.a.            € 20,- 

 

rug                           v.a.            € 28,50 

 

compleet armen    v.a.             € 28,50 



  

  

*SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN 

  

Basic behandeling:          Duur : 75 min. 
- Huidanalyse. 

- Epileren. 

- Reinigen. 

- Stomen.                                                                                       

                                                               - Peeling/scrubben. 

- Diepte Reiniging (verwijderen van onzuiverheden). 

- Opzetten van een 

Masker.                                                                                                    - Lichte 

gezicht, hals en decolleté massage.                                                                    

                                

- Dagcreme aanbrengen. 

 

 

Anti Age behandeling:            Duur : 90 min. 
- Huidanalyse. 

- Epileren. 

- Reinigen. 

- Stomen. 

- Peeling/scrubben. 

- Diepte Reiniging (verwijderen van onzuiverheden). 

- Aanbrengen van een voedend collageen Masker. 

- Nek, hals en gezicht 

massage.                                                                                                                    

- Dagcreme aanbrengen. 

 
 
 

Luxe (Zuurstof ) behandeling:          Duur : 90 min.       
- Huidanalyse. 

- Epileren. 

- Reinigen. 

- Stomen. 

- Peeling/scrubben.                                                                                            

                    - Diepte Reiniging (verwijderen van onzuiverheden) 

- Zuurstof Therapie ( gezicht, hals). 

- Opzetten van een Masker. 



- Gezicht, hals en decolleté massage. 

- Aanbrengen van een dagcrème. 

 

 

Rug behandeling :       Boven rug                    Duur 45 min. 
                                        Hele rug                       Duur 90 min.  
 

- Huidanalyse. 

- Reinigen. 

- Stomen. 

- Peeling/scrubben. 

- Diepte Reiniging (verwijderen van onzuiverheden). 

- Opzetten van een Masker. 

- Rugmassage. 

- Aanbrengen van een bodylotion. 

  

Prijzen diverse schoonheidsbehandelingen 

 

  
Basic behandeling:                                         Duur : 75 min                  Prijs;   € 

45,- 

  

Anti Aging behandeling:                                Duur : 1,5 uur                  Prijs;   € 

60,- 

  

Luxe behandeling (incl. zuurstof):               Duur : 1,5 uur                  Prijs;   € 

80,- 

  

Rugbehandeling :     Boven rug:                   Duur : 45 min                   Prijs;   € 

60,- 

                                               

                                    Hele rug:                       Duur : 1,5 uur                   Prijs;   € 

85,- 

 


