
laagste prijs - hoogste kwaliteitsgarantie!

dé specialist in 
defi nitief ontharen 
voor haar en hem

€50 
per zone 

Cilou Annys

www.epilmed.be EpilMed, het veilig alternatief voor Laser.

Contactgegevens

EpilMed Brugge
Maalsesteenweg 330B
8310 St.Kruis
Tel: 050/36 36 03
Gsm: 0497/62 48 92
Email: info@epilmed.be
      

Het advies van EpilMed

1. Geen zon (zonnebank) 15 dagen voor en na 
iedere behandeling.

2. Geen zelf tanning crème 1 week voor de 
behandeling

3. Geen warm bad, sauna, hamman, turksbad 
gedurende 48 uren na elke behandeling

4. Niet waxen, epileren of electrische ontharing

5. Ontharingscremes zijn te vermijden

6. 1 à 3 dagen voor de behandeling de zone scheren

7. Naleven van een bepaalde duur tussen elke 
behandeling (volgens afspraak)

8. De huid goed hydrateren (dermatologisch product 
van retipalm, ons advies)

9. Het vernietigd haar valt na 1-3weken uit. 
Scheren is aangeraden en scrubs ook.

10. We moeten op de hoogte zijn van het innemen 
van antibiotica en gezondheidstoestand.

11. Bij annulatie van de afspraak,  gelieve ons 24u 
op voorhand te verwittigen.

12. Gelieve het uur van uw afspraak te respecteren.

Dank voor het opvolgen van ons advies, EpilMed.



EpilMed werkt met de allernieuwste  
IPL methode voor duurzaam ontharen.

Ongewenste haargroei, geïrriteerde huid na het 
scheren, ingegroeide haren? EpilMed beschikt over 
de allernieuwste technologie die er uitzonderlijk snel, 
duurzaam en huidvriendelijk mee afrekent. 

Hoe werkt ontharing met de IPL methode?
Het haar bevat pigment (melanine) dat het licht  
absorbeert en omzet in warmte. Het haar geleidt deze 
warmte de haarwortel en het haarwortelzakje in waar 
deze vernietigd wordt en er geen nieuwe haar meer uit 
kan/zal groeien. De enige haren die kunnen behandeld 
worden zijn de haren in de actieve fase.

Waarom zijn er meerdere sessies nodig?
Het haar heeft 3 opeenvolgende fases op verschillende 
tijdstippen.

De eerste fase, anagene fase of actieve fase, heeft een 
hoge aanwezigheid van melanine in de haarwortel en er 
is een goed contact tussen het haar en de follikel. 

Vervolgens de catagene of overgangsfases: het haar 
komt los van de follikel er is dus geen contact. In deze  
2 fases is het haar zichtbaar. 

Ten slotte, de telogene fase of rust fase,  het haar is  
afwezig.  Er zijn dus meerdere behandelingen nodig 
daar niet alle haren tegelijk in de actieve fases zitten.

EpilMed biedt u zekerheid dat de behandeling 
veilig, pijnloos, snel en professioneel wordt 
uigevoerd.

Definitief ontharen met IPL
Bij EpilMed is ontharen met de nieuwste IPL methode 
sneller, comfortabeler, effectiever en op een korte   
termijn goedkoper dan harsen, scheren, waxen of  
epileren. Gemiddeld zijn 8 behandelingen nodig,  
met tussenpozen van circa 4 tot 12 weken, om een  
haarreductie van 90% te realiseren.

Gemiddelde behandeltijd (per behandeling)
• Bovenlip: 2-4 minuten
• Bikini: 5-10 minuten
• Oksels: 5-10minuten
• Volledige rug: 20-30 minuten
• Beide benen volledig: 20-30 minuten

EpilMed IPL, het veilig alternatief voor Laser. 

De behandeling is snel - sneller dan de meeste Laser  
of andere IPL systemen – en zeer veilig. Dus: beter 
resultaat in kortere tijd en comfortabeler dan ooit!

• Onze allernieuwste IPL methode is veiliger dan 
de Laser methode door dat er met veel minder kracht  
eenzelfde resultaat wordt bereikt!

• Onze IPL methode is comfortabeler dan Laser 
doordat een groter oppervlak tegelijk kan behandeld 
worden (10 cm²) en het gebruik van gel overbodig is.

• Onze IPL behandelaars zijn vakkundig opgeleid wat 
u de zekerheid biedt dat de behandeling veilig, snel 
en professioneel wordt uigevoerd.

• Ons IPL apparaat is van zeer hoge kwaliteit!

PRIJSLIJST

€50 per zone* 
voor haar en hem

Gezicht
Hals     €50
Gezicht 1 zone 
(bv. bovenlip, kin, wenkbrauwen of oren, …)  €25
Gehele gezicht (vanaf 2 zones en meer) €50

Lichaam
Bikini volledig    €50
Oksels     €50
Onder- of bovenrug   €50
Schouders    €50
Nek     €50
Borst      €50
Buik      €50

Ledematen
Been volledig    €50
Arm volledig    €50
Voeten volledig (incl. tenen)  €50
Handen volledig (incl. vingers)  €50

*Alle vermelde tarieven helden per behandeling.

“ Laagste prijs 
 met hoogste 
 kwaliteitsgarantie! ”


