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Product Beschrijving

HR= Haarverwijdering
SR= Huidverjonging

Functie (HR/SR)

Licht intensiteit (1-8)

Mode (auto/manual)

Licht uitgang

Huid contact gebied

Lucht intake

Flits knop

Aan/uit knop

Lucht ventilatie

IPS Display



Hoe ClearSkin Products IPL LUX
werkt

Met IPL technologie worden licht flitsen met een golflengte tussen de
550nm-1200nm toegediend op de huid en geabsorbeerd door de
haarzakjes.

Hoe donkerder de haren, hoe beter ze de
lichtflitsen opnemen.

De lichtflitsen stimuleren de haarzakjes om in
een rustfase te gaan. De haarzakjes worden niet
vernietigd. Hierdoor zijn touch-ups noodzakelijk
om het gewenste resultaat te behouden.

De hoog intensieve lichtflitsen werken op de
huid en stimuleren regeneratie van collageen en
elastische vezels.

Het foto-thermisch effect verbetert de functie 
 van de bloedvaten. Zo worden resultaten van
huidverjonging en rimpelvermindering bereikt.

4



Gebruik de IPL LUX nooit indien u een donkere huid hebt. Check de
huidtinttabel hieronder om te zien of uw huid type geschikt is.

   1. Algemene condities

GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT INDIEN U EEN VAN DE ONDERSTAANDE
MEDICIJNEN GEBRUIKT:

Indien uw huid momenteel wordt behandeld met of onlangs is
behandeld met alfa-hydroxyzuren (AHA’s), Beta-hydroxyzuren (BHA’s),
isotretinoine en/of azelaïnezuur.
Indien u de afgelopen zes maanden enige vorm van isotretinoine
Accutane of Roaccutane heeft ingenomen. Deze behandeling kan de
huid gevoeliger maken voor wonden en irritaties.
Indien u fotosensibiliserende middelen of medicijnen gebruikt.
Controleer de bijsluiter van uw geneesmiddel en gebruik het apparaat
nooit als er staat dat het foto-allergische of foto-toxische reacties kan
veroorzaken. Gebruik het ook niet als u zon moet vermijden bij gebruik
van dit geneesmiddel.

   2. Medicatie / Medische geschiedenis

Het apparaat is niet effectief indien uw haarkleur lichtblond, grijs, rood of wit
is. Controleer onderstaande haarkleur tabel om te zien of de IPL LUX geschikt
is.
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Contra-indicaties

Gebruik het apparaat nooit indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruikt het apparaat nooit indien u actieve implantaten heeft.

Wit Beige Licht
bruin

Midden
bruin

Bruin Donker
Bruin



Indien u anticoagulantia gebruikt, waaronder intensief gebruik van
aspirine, op zodanige wijze dat een uitwasperiode van 1 week
voorafgaand aan elke behandeling niet mogelijk is.

Gebruik de IPL LUX nooit:
Indien u in de afgelopen 3 maanden bestralingstherapie of
chemotherapie bent ondergaan.
Indien u pijnstillers gebruikt die de gevoeligheid van de huid voor
warmte verminderen.
Indien u immunosuppressieve medicatie gebruikt.
Indien u de afgelopen 3 weken een operatie heeft ondergaan in de
gebieden die u wenst te behandelen.

GEBRUIK DE IPL LUX NOOIT:
Indien u diabetes of andere systemische of metabole ziekten heeft.
Indien u lijdt aan  congestieve hartinsufficiëntie.
Indien u een ziekte heeft die verband houdt met lichtgevoeligheid.
Indien u een voorgeschiedenis hebt van een collageenaandoening.
Indien u epilepsie heeft met overgevoeligheid voor lichtflitsen.
Indien u een huidaandoening heeft, zoals (actieve) huidkanker, of
indien u een voorgeschiedenis heeft van huidkanker of andere
gelokaliseerde kanker in de te behandelen gebieden.
Indien u een voorgeschiedenis van vaataandoeningen heeft. 
Indien u een bloedingsstoornis heeft.
Indien u een voorgeschiedenis heeft van immunosuppressieve
aandoeningen.

GEBRUIK DE IPL LUX NOOIT:
Indien u infecties, eczeem, brandwonden, ontsteking van haarzakjes,
open snijwonden, schaafwonden, herpes simplex (koortsblaasjes),
wonden of laesies en hematomen heeft in de te behandelen gebied. 
Op geïrriteerde (rood of gesneden), verbrandde, recent gebruinde of
kunstmatig gebruinde huid.

   3. Aandoeningen

   4. Huid conditie
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Op de volgende gebieden zonder eerst uw arts te raadplegen:
moedervlekken, sproeten, grote aderen, donkerder gepigmenteerde
gebieden, littekens en huidafwijkingen. Dit kan leiden tot brandwonden
en een verandering in huidskleur, waardoor het mogelijk moeilijker
wordt om huidgerelateerde ziekten te identificeren.
Op de volgende gebieden: wratten, tatoeages of permanente make-
up.

GEBRUIK DE IPL LUX NOOIT OP DE VOLGENDE GEBIEDEN:
Rond de ogen of bij de wenkbrauwen.
Op de lippen, tepels, tepelhof, kleine schaamlippen, vagina, anus en de
binnenkant van neusgaten en oren.
Mannen mogen de IPL LUX niet gebruiken op het gezicht en de hals,
inclusief de baardgroeiende gebieden, noch op het gehele genitale
gebied.
Op plekken waar u langwerkend deodorant gebruikt.
Op of in de buurt van kunstmatige objecten zoals: siliconenimplantaten,
subcutane injectieopeningen (bijvoorbeeld een insulinedispenser) of
piercings.

   5. Lichaamsdelen

Deze lijst is niet allesomvattend. Raadpleeg uw arts als u niet
zeker weet of u de IPL LUX kunt gebruiken.
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Houd de IPL LUX en adapter te allen tijde droog. Gebruik het dus niet in
douche of in bad.
Raak de binnenste delen niet aan als de IPL LUX kapot of opengebroken is
om o.a. elektrische schokken te voorkomen.
Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik de IPL LUX
niet in een natte omgeving.
De IPL LUX is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met fysieke, zintuigelijke of mentale beperkingen, tenzij het onder toezicht
gebeurt of waneer er instructies zijn gegeven door de persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met
de IPL LUX spelen.
De IPL LUX is niet bedoelt voor kinderen onder 15 jaar. 
Controleer altijd of de IPL LUX of de adapter beschadigd zijn. Gebruik de IPL
LUX en de adapter niet wanneer het beschadigd is.
Gebruik de IPL LUX niet als het lichtvenster is gebroken.
Wijzig of knip geen enkel onderdeel van de adapter of snoer om gevaarlijke
situaties te voorkomen.
Indien u een donkere huidskleur heeft, wees dan voorzichtig met het
behandelen van een donkerder gebied direct na een lichter gebied te
hebben behandeld.
Het lichtvenster kan na gebruik erg heet worden. Raak het lichtvenster niet
aan totdat het is afgekoeld.

Zorg ervoor dat niets de luchtstroom door de ventilatiesleuven belemmert.
Stel de IPL LUX nooit bloot aan zware schokken en schuld of laat het niet
vallen.
Indien u de IPL LUX van een zeer koude omgeving naar een zeer warme
omgeving brengt of omgekeerd, wacht ongeveer 3 uur voor u de IPL LUX
gebruikt.
Bewaar de IPL LUX op een stofvrije en droge plek.
Stel de IPL LUX nooit bloot aan temperaturen lager dan 15º C of hoger dan
35º C tijdens het gebruik.

   1. Waarschuwingen

2. Zorg voor de IPL LUX

Punten van belang



Stel de IPL LUX niet bloot aan direct zonlicht of UV-licht om schade te
voorkomen.

Dompel de IPL LUX nooit onder water en spoel het niet af onder de kraan.
De IPL LUX mag om hygiënische redenen slechts door een persoon worden
gebruikt.
Gebruik de IPL LUX alleen bij de geschikte intensiteiten voor uw huidtype.
Het gebruik van hogere intensiteiten dan aanbevolen kunnen het risico op
huidreacties verhogen en veroorzaken een grotere kans op bijwerkingen.
Het strooilicht van de IPL LUX is onschadelijk voor uw ogen. Echter, raden wij
u niet aan om naar de flitsen te kijken tijdens het gebruik van de IPL LUX. Het
dragen van een veiligheidsbril is niet noodzakelijk. Gebruik de IPL LUX in een
goed verlichte kamer zodat de flits minder in uw ogen valt.
Laat de IPL LUX nooit onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld.
Schakel de IPL LUX altijd uit na gebruik.
Bruinen met natuurlijk of kunstmatig zonlicht kan de huid gevoeliger maken.
Voordat u de IPL LUX gebruikt, moet u uw huid reinigen. Zorg ervoor dat de
huid volledig droog en vrij is van olieachtige stoffen. Behandel hetzelfde
huidgebied niet meer dan een keer tijdens een sessie.
De IPL LUX mag nooit pijnlijk zijn. Als u ongemak ervaart, verminder dan de
lichtintensiteit.

   3. Let op
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   1. Na de eerste 2 behandelingen
In de eerste weken na de eerste behandelingen kunt u nog steeds wat haren
zien groeien. Dit zijn waarschijnlijk haren die niet in de groeifase hebben
gezeten tijdens de behandelingen.

   2. Na 3-5 behandelingen
Na 3-5 behandelingen zou u een merkbare vermindering van haargroei
kunnen zien. Om alle haren echter effectief te behandelen, is het belangrijk om
te blijven behandelen volgens het aanbevolen behandelschema.

   3. Na 6-8 behandelingen
Na 6-8 behandelingen zou u een aanzienlijke vermindering van haargroei
kunnen zien op de gebieden die u heeft behandeld met de IPL LUX. Een
vermindering van de haardichtheid zou ook zichtbaar kunnen zijn. Blijf
behandelen met frequente touch-ups (elke 4 weken) voor
behoud van het resultaat.

Week 0

Eens per 2 weken Eens per maand Gebruik wanneer nodig

Week 8 Week 12 Week 16
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Behandelproces



   2. Huidtesten
Bekijk de huidskleur tabel om te zien of uw
huidtype gebruik van de IPL LUX toestaat.

   3. Haartesten
Bekijk de haarkleur tabel om te zien of uw
haarkleur gebruik van de IPL LUX toestaat.

Scheer de huidgebieden die u wilt behandelen met de IPL LUX.
Zorg ervoor dat de huid droog en vrij van oliën is.
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Voor gebruik

Voor het gebruik van de IPL LUX moet u de huid voorbehandelen door de
haartjes te verwijderen. Dit zodat de haarzakjes het licht van de IPL LUX
kunnen opnemen. U kunt dit doen door te scheren.

   1. Maak uw huid klaar



Druk de         button kort in om de lichtintensiteit aan passen. Elke keer dat u     
       indrukt zal de lichtintensiteit geleidelijk hoger worden vanaf de eerste
stand tot de achtste stand. Nadat de achtste stand behaalt is, kunt u de         
knop indrukken om de lichtintensiteit geleidelijk af te laten nemen.
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Tijdens het gebruik

  1. De juiste stand kiezen
De IPL LUX biedt 8 verschillende lichtintensiteiten aan en adviseert u de
geschikte intensiteit die u kunt gebruiken op basis van uw huidskleur. U kunt
altijd zelf selecteren welke intensiteit u fijn vindt. Gebruik is altijd op eigen risico. 



Druk de         button voor 2 seconden in om de IPL
LUX aan te zetten.

Druk en houd de      button voor 2 seconden
ingedrukt om te kiezen tussen de
automatisch en handmatig modus.
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Houd        en          voor 2 seconden ingedrukt om te wisselen tussen ontharing
en huidverjonging.

Voor haarverwijdering kunt u de gewenste intensiteit selecteren. Hieronder
zijn  de aanbevolen standen weergegeven voor de verschillende huidtypen.

De IPL LUX hoort nooit pijn te doen. Als u pijn of irritatie voelt, zet de
lichtintensiteit lager.
Voer eerst een huidtest uit wanneer u een ander lichaamsdeel gaat
behandelen of na het bruinen om de juiste lichtintensiteit te selecteren.

NOTE: Er is maar 1 intensiteit niveau voor de huidverjongingmodus.

Huid Type

I  Wit: verbrandt heel makkelijk, wordt nooit bruin.

II  Beige: verbrandt makkelijk, wordt minimaal bruin

III Licht bruin: verbrandt makkelijk, wordt langzaam
bruin.

V  Bruin: verbrandt bijna nooit, wordt makkelijk bruin

IV  Midden bruin: verbrandt soms, wordt bruin

VI Donker bruin: verbrandt bijna nooit, wordt makkelijk
bruin.

6-8

5-7

4-6

2-4 

U kunt de IPL LUX niet
gebruiken
U kunt de IPL LUX niet
gebruiken

Licht intensiteit
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    2.  De IPL LUX in gebruik

Maak de lichtuitgang schoon voor
gebruik

Plug de adapter in het stopcontact

Zet de IPL LUX met een 90° hoek op de
huid zodat het gehele lichtvenster de
huid aanraakt.

Laat geen ruimte over tussen uw huid
en de IPL LUX

Stop de plug in de adapter

Zet de IPL LUX aan en
selecteer de juiste intensiteit
voor uw huidtype
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Druk de IPL LUX stevig tegen de huid zodat er goed contact wordt gemaakt
tussen huid en de IPL LUX.
Druk         in om een flits af te geven. U kan een warme sensatie voelen in de
huid door de flits.

Druk en houd de          button voor 2 seconden ingedrukt om de IPL LUX uit te
zetten waneer u klaar bent. Haal de adapter uit het stopcontact.

BIJHOUD FASE
Na de eerste fase (4 tot 5 behandelingen) raden wij u aan
om eens per 4 weken de   behandeling uit te voeren wanneer
haargroei zichtbaar is. Zo behoudt u een glad en  haarvrij
resultaat voor maanden.

EERSTE FASE
Voor de eerste 4 tot 5 behandelingen, adviseren wij u om de IPL
LUX eens per 2 weken te gebruiken. Dit zodat alle haren in de
groeifase worden behandeld.

Plaats de IPL LUX op het volgende behandel gebied. Na iedere flits duurt het
tussen 1-3  seconden voordat de IPL LUX een volgende flits kan afgeven.

 Haarverwijderingsschema

   3. Aanbevolen behandelschema
a.

       b. Huidverjonging
Voor huidverjonging, raden
wij u aan om de IPL LUX om de 3 dagen te gebruiken.
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Na gebruik

Indien u een te hoge lichtintensiteit heeft gebruikt voor uw huidtype,
kunnen brandplekken, overmatige roodheid en zwellingen optreden.
Neem contact op met uw huisarts als de klachten niet binnen 3 dagen
verdwijnen. Gebruik de IPL LUX pas als uw huid volledig is hersteld.
Huidverkleuring: dit komt zelfden voor. Dit is een gevolg van een te hoge
lichtintensiteit voor uw huidtype. Behandel de verkleurde gebieden niet
met de IPL LUX totdat de normale tint is teruggekeerd.
Epidermale verwarming. Dit is zeer zeldzaam. Raadpleeg uw arts indien
het niet binnen 1 week verdwijnt en gebruik de IPL LUX niet.

   1. Na de behandeling
Na gebruik kunt u veilig lotion, crème, deodorant of moisturizers toebrengen.
Als u irritatie of roodheid van de huid ervaart na het gebruik van de IPL LUX,
wacht dan totdat het wegtrekt voordat u de huid behandeld met andere
producten.  Wanneer u irritatie ervaart na het gebruik van andere producten
na een IPL-behandeling, dient u de producten eraf te wassen door middel
van water.

   2. Gebruikelijke reactie(s)
Uw huid kan lichte roodheid vertonen, licht tintelen of warm aanvoelen na
het gebruik van de IPL LUX. Dit is geen teken van permanente schade en trekt
snel weg. Een droge huid of jeuk kan ontstaan door de combinatie van
scheren en bootsteling aan licht. U kunt de huid dan behandelen met een
ice pack of met een natte washand. Als u droge huid ervaart kunt u   een
parfumloze lotion toedienen.

   3. Bijwerkingen
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Specificaties
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Schoonmaken en opbergen

Haal de adapter uit het stopcontact na gebruik van de IPL LUX.
Maak de lichtuitgang en het contactgebied schoon.
Berg de IPL LUX op in een stofvrij gebied bij een temperatuur van tussen de
-25 ºC en 75 ºC met een vochtigheidsniveau van 75%.



Q: Waarom wordt de IPL LUX warm tijdens het gebruik?

A: Dit is normaal. De IPL LUX geeft lichtflitsen af. Bij het afgeven van deze
lichtflitsen ontstaat er warmte, waardoor de IPL LUX warm wordt.

Q: Waarom kan de IPL LUX alleen worden gebruikt door mensen ouder dan 18?

A: Dit is omdat de hormoonhuishouding in uw lichaam anders is onder de 18.
Bij gebruik van de IPL LUX kan dit sneller irritatie geven aan de huid.

Q: Is het een probleem als de roodheid en gevoeligheid van de huid niet weg gaan na de

behandeling?

A: De behandelde huid kan tijdelijk rood worden of gevoeliger zijn, afhankelijk
van het lichaamstype of conditie van de persoon die de IPL LUX gebruikt.
Stop onmiddellijk met gebruik van de IPL LUX en de meeste symptomen
verdwijnen binnen 2 dagen. Als de symptomen niet wegtrekken of als u
ongerust bent, neem dan contact op met uw arts.

Veel gestelde vragen

Q Waarom flitst de IPL LUX niet wanneer het op de huid wordt toegebracht?

A: Zorg ervoor dat de IPL LUX met een 90º hoek op de huid wordt geplaatst,

zodat de sensor uw huid kan detecteren.

Q Waarom veroorzaakt de IPL LUX een geur?

A: Het kan zijn dat de lichtuitgang niet schoon is of dat niet alle haren

volledig zijn weggeschoren, waardoor het kan verbranden en een geur

veroorzaakt.

Q. Waarom duurt mijn huidreactie langer dan normaal?

A: U heeft mogelijk een te hoge intensiteit voor uw huidtype ingesteld tijdens

de behandeling.

Q: Waarom zie ik geen significant resultaat na de behandeling?

A: U heeft mogelijk een te lage intensiteit voor uw huidtype ingesteld tijdens

de behandeling of u reageert langzamer op IPL-behandelingen
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Indien u ondersteuning wenst, kunt u altijd naar de website www.clearskin-products.com
gaan om de klantenservice te raadplegen. Onze  medewerkers zullen u bijstaan.

http://www.clearskin-products.com/
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