BaByliss IPL: Veilig & optimaal resultaat
Intense Pulsed Light ontharing | Klinisch bewezen: 90% minder haar *

Al meer dan 25 jaar zet BaByliss de modernste technologieën in om te kunnen beantwoorden aan de meest
veeleisende en geavanceerde wensen van vrouwen op het gebied van ontharen.
Dankzij de ontharingstechniek met IPL-lichtpuls (Intense Pulsed Light), zorgt het Homelightontharingsapparaat van BaByliss ervoor dat ongewenste haargroei op milde en pijnloze
wijze verwijderd wordt, voor een huid die langdurig glad en zacht blijft.

WAAROM BABYLISS IPL:

NADRUK OP VEILIGHEID
 Schadelijke UV straling wordt 100% gefilterd
 Inclusief contactsensor voor optimale bescherming

OPTIMAAL RESULTAAT
 Quartz lamp geeft lange levensduur |Ontwikkeld voor intensief gebruik.
Het materiaal garandeert tot zeker 300.000 flitsen optimaal resultaat!

 Lens grootte: ruim 10% grotere lens t.o.v. concurrent
100% BETROUWBAAR
 Klinisch bewezen 90% minder haargroei na 8 sessies *
 96% van de BaByliss IPL gebruikers raden onze producten aan **

INCLUSIEF BABYLISS APP
De speciale door BaByliss ontwikkelde applicatie helpt je om het apparaat op
de juiste manier te gebruiken door middel van een stappenplan. Je krijgt (mits
je daar toestemming voor verleent) automatisch een herinnering wanneer het
weer tijd is voor een volgende behandeling. Ook houdt de applicatie exact bij
welke behandelingen je hebt gedaan.

* 90% reductie van het haar op de benen na 8 sessies. Klinische test uitgevoerd in 2013 onder 49 personen met phototypes I tot V
** Onafhankelijk laboratorium «Spincontrol», door het Franse Ministerie van Volksgezondheid geregistreerd. Klinische studie
uitgevoerd in 2013 op 53 mensen met phototypes I tot en met V van 18 tot 65 jaar oud op een 18 maanden-periode.

G960E IPL Homelight Sensor
EFFECTIEVE IPL TECHNOLOGIE
 Klinisch bewezen efficiënt: 90% MINDER HAAR *
 Pijnloos ontharen van lichaam en gezicht
UITERST VEILIG
 Skin sensor: automatisch advies op basis van de huidskleur
 Getest onder dermatologisch toezicht
 Contactdetector: flitst pas als er contact met de huid is
 Skin tolerance: 100% UV vrij
 Quartz lamp: veilig, efficiënt en kwalitatief
BEWEZEN EFFICIËNT
 2 verwisselbare opzetstukken:
- 4cm² : extra groot oppervlak
- 2cm² : voor de gevoelige zones
 Very long life: 300.000 flitsen
= genoeg voor volledige behandeling + onderhoudsbehandeling



Klinisch getest effectief: 90% minder haar in 8 sessies *

GEMAKKELIJK & SNEL
 Behandelingstijd: benen (10 min), bikinilijn (2 min), oksels (1 min)
 Glide mode: continue flitsmodus
 Ontharingsprogramma van 8 sessies
 Zeer compact en lichtgewicht, ergonomisch design
 Precisie opzetstukken: (gezicht/gevoelige zones)
GEBRUIK

Handmatig flitsen voor precisie

Effectief op 5 verschillende huidtypes (phototype I tot V)

Niet bruikbaar op donkere huid phototype VI

Niet geschikt voor grijs, wit en (licht)blond haar

INFO
EAN: 3030050126228
Garantie: 3 jaar
* 90% reductie van het haar op de benen na 8 sessies. Klinische
test uitgevoerd in 2013 onder 49 personen met phototypes I tot V

G960E IPL Homelight Sensor
IPL behandeling speciaal voor jouw huidtype
Met de IPL Homelight Sensor verwijder je effectief ongewenste haargroei op
milde en pijnloze wijze, gewoon thuis in jouw eigen vertrouwde omgeving. De
ingebouwde sensor detecteert automatisch jouw huidtype en geeft zo advies
over hoe jouw ideale behandeling eruit ziet. IPL Homelight zorgt voor een
huid die langdurig glad en zacht blijft.

BEHANDELING STAPPEN
LET OP! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in zijn geheel zorgvuldig door, en
besteed met name aandacht aan de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies.

BEHANDELINGS TIJDEN

BEHANDELSCHEMA
Ongeveer 10 sessies zijn nodig voor een complete behandeling. Begin met vier sessie om de
twee weken, de daarop volgende sessies moeten eens per maand uitgevoerd worden.
Na 8 sessies, ontstaat er 90% minder haar.

De eerste 4 behandelingen met het Homelight-ontharingsapparaat dienen met tussenpozen
van 2 weken plaats te vinden. De volgende behandelsessies dienen met tussenpozen van 4
weken te worden uitgevoerd, tot het gewenste resultaat is bereikt.
Daarna gebruikt u het Homelight-ontharingsapparaat alleen nog af en toe, indien het haar
weer aangroeit, met tussenpozen van minimaal 4 weken, totdat het haar langdurig wegblijft.

