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Geschikte haar- 
en huidtypes

Haar

Huid

Voor alle huidtypes raden wij aan om te beginnen op stand één.

Als de huid goed op de behandeling reageert kunt je vervolgens

de stand elke week met één intensiteit level verhogen. Als de huid

5 uur na de behandeling nog pijnlijk aanvoelt raden wij aan om de

stand de volgende behandeling te verlagen. Heb je een getinte

huid raden wij aan om de stand langzamer op te bouwen en extra

alert te zijn bij gevoeligheid. Bij een te hoge stand kan een getinte

huid namelijk sneller verbranden. Heb je een donkere huidskleur,

dan raden wij het af om ons apparaat te gebruiken.
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Product-
beschrijving

Flits 
Venster

Informatie Display 
Scherm

Aan/Uit Knop

Flits Knop

Snoer ingang
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Gebruik

01

02

Scheer 12-24 uur voor 
elke behandeling

Sluit het apparaat aan op 
het stroom

03 Zet het apparaat aan door op 
de aan/uit knop te drukken

04 Selecteer de stand door 
nogmaals op de aan/uit 
knop te klikken
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Gebruik 

05

06

Plaats het apparaat in een 
90 graden hoek tegen de 
huid

Druk op de flitsknop wanneer het 
scherm begint te knipperen

07 Verplaats het apparaat 
1-2 cm na elke flits

08
Smeer de behandelde 
lichaamsdelen in met de 
GoSmooth Aloe Vera Gel na 
het behandelen
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Behandel-
fases
Wij raden aan om 1 keer in de 7 dagen te behandelen 
met de GoSmooth IPL Pro

Fase 1 (week 1-2): Dit is de 
startfase, je huid zal beginnen te 
wennen aan IPL.

Fase 2 (week 3-4): Je huid is in 
deze fase gewend aan IPL. Je 
zult merken dat de huid glad-
der wordt en de haargroeit iets 
minder wordt.

Fase 3 (week 5-6): In deze fase 
zijn de haarzakjes beschadigd. 
Je zult merken dat de haargroei 
op sommige plaatsen is gestopt. 
Maar je zult nog wel wat plekjes 
moeten scheren.

Fase 4 (week 7-9): In deze fase 
sterft het haarzakje. De haargroei
begint te stoppen op meerdere 
plaatsen.

Fase 5 (week 10-12): Het haar-
zakje is afgestorven. De haar-
groei stopt op de plekken die zijn 
behandeld.

Fase 6 (week 13-14): Dit is de 
afrondingfase. De haargroei 
verdwijnt op alle plekken die zijn 
behandeld.

Onderhoudsfase:

Schakel over naar de onderhoudsfase om de behaalde resultaten 
te behouden. In dit stadium hoef je het IPL apparaat nog maar 1 
keer in de 4 weken gebruiken. Zo blijf je haarvrij op de gewenste 
delen van je lichaam.
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Hoe werkt IPL?

Met de GoSmooth IPL Pro worden lichtpulsen 

afgegeven aan de huid die worden opge-

nomen door de haarwortel. Hoe donkerder 

het haar, hoe beter de lichtpulsen worden 

opgenomen.

Het haarzakje houdt het licht vast en zet het 

om in warmte. Als gevolg hiervan valt het 

haarzakje uiteindelijk op natuurlijke wijze uit 

en wordt nieuwe haargroei voorkomen.

Een haargroeicyclus bestaat uit verschillen-

de fases, één daarvan is de groeifase. IPL 

Ontharing is het meest effectief wanneer het 

haarzakje in de groeifase zit. Dit is ook de 

reden waarom wij iedereen adviseren om 12-

24 uur van tevoren te scheren. Hiermee zorg 

je ervoor dat het haarzakje in de groeifase zit 

als je een IPL behandeling gaat doen.
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Schoonmaken & 
opbergen

Schoonmaken

Je kunt de GoSmooth IPL Pro na gebruik schoonmaken met 

een vochtig doekje. Zorg ervoor dat het doekje niet te nat is, 

anders kan het apparaat beschadigd raken. Vermijd

schoonmaakmiddelen die agressief op de huid reageren.

Opbergen

Wij raden aan om de GoSmooth IPL Pro op een droge en 

stofvrije plek te bewaren. Bewaar de GoSmooth IPL Pro nooit 

naast een bad of wasbak.
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Veiligheid

Gebruik de GoSmooth IPL Pro nooit in 
de onderstaande gevallen:

1. Als je plekken met tatoeages wilt behandelen.

2. Als je een implantaat hebt, zoals een pacemaker, neurostimu-

lator of insulinepomp. 

3. Als je infecties, eczeem, brandwonden, snijwonden of schaaf-

wonden hebt op de plekken die je wilt behandelen.

4. Als je huidirritaties hebt.

5. Als je littekens hebt op plekken die je wilt behandelen.

6. Als je wratten of permanente make-up hebt op plekken die je 

wilt behandelen.

Gebruik de GoSmooth IPL Pro nooit op de 
onderstaande lichaamsdelen:

1. Ogen of rondom de ogen

2. Tepels

3. Lippen

4. Oren

5. Penis

6. Balzak
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Medicatie en 
aandoeningen

Medicatie

Gebruik de GoSmooth IPL Pro nooit wanneer je 
de onderstaande medicaties gebruikt:

1. Alfa-hydroxyzuren

2. Béta-hydroxyzuren

3. Isotretionoine

4. Azelainezuur

5. Accutane

6. Roaccutane

7. Alle medicatie die lichtgevoe-

ligheid verhoogt

8. Antistollingsmiddelen

9. Straling therapie

10. Chemo therapie

11. Immunosuppressieve medicatie

Aandoeningen

Gebruik de GoSmooth IPL Pro nooit wanneer je één 
van de onderstaande aandoeningen hebt:

1. Stofwisselingziekten

2. Congestieve hartin-

sufficientie

3. Ziektes die samen-

hangen met licht-

gevoeligheid, zoals 

polymorfe lichteruptie 

(PMLE), zonneurticar-

ia, porfyrie etc.

4. Als je in het verleden behan-

deld bent voor collageen-

aandoening

5. Epilepsie

6. Huidkanker of als je in het 

verleden een andere vorm 

van kanker hebt gehad

7. Bloedingstoornis

8. Immuniteitsaandoeningen
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Voorzorgs- 
maatregelen

Volg deze instructies zorgvuldig:
• Gebruik de GoSmooth IPL Pro nooit in bad of in de douche.

• De GoSmooth IPL Pro dient niet gebruikt te worden door kinderen 

jonger dan 14 jaar.

• Gebruik de GoSmooth IPL Pro niet als het zichtbaar kapot is of niet 

juist functioneert.

• Gebruik de GoSmooth IPL Pro niet als het lichtvenster beschadigd 

is.

• Zorg ervoor dat er altijd een vrije luchtstroom is bij het ventilati-

evenster aan de achterzijde van de GoSmooth IPL Pro.

• Maak geen eigen aanpassingen aan de GoSmooth IPL Pro en de 

adapter.

• Raak het lichtvenster niet aan tijdens of na het gebruik.
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Contact

Mocht je na het lezen van deze handleiding nog steeds vragen heb-
ben over de GoSmooth IPL Pro of over IPL in het algemeen, neem dan 

gerust contact met ons op via het onderstaande emailadres: 

support@go-smooth.com

of bezoek onze website www.go-smooth.nl 
voor meer informatie


