
EGENERKLÆRING/KUNDEINFORMASJON 
 
IPL betyr et “intenst pulset lys”. Systemet bruker forskjellige bølgelengder av lys for å levere 
energi og varme til forskjellige lag av huden. I dette tilfelle er målet å treffe melaninet 
(pigmentet) i håret, som skal lede varmen ned i hårsekken og ødelegge denne, og dermed 
forhindre gjenvekst av hårene. 
Hårlaseren oppnår gradvis effekt ved oppvarming av Dermis til en temperatur som effektivt 
ødelegger hårsekkene og forhindrer re-vekst, samtidig som den unngår skade på det 
omkringliggende vevet. I stedet for å for å utsette hårsekken for en enkelt høy energi puls, 
leveres en kontinuerlig repetisjon av korte 10 Hz pulser dypt inn i Dermis, som oppnår en 
høy gjennomsnittlig effekt, og terapeutisk effektiv varmeoppbyggning – som er nær 
smertefri for kunden. Samtidig som det er parallell kjølingsteknologi i laserhodet med en 
safirspiss/tupp som avkjøler huden under behandling, og forebygger overfladiske 
forbrenninger, som samtidig resulterer i mer komfortable behandlinger for pasienten. 

HVORDAN BLIR HÅRFJERNINGEN UTFØRT? 

Du vil bli bedt om å ta på deg våre spesialbriller for å beskytte øynene mot lyset. Et lag med 
kjølende gele blir smurt på det aktuelle området, for å lede lyset mot huden og for å gjøre 
behandlingen så komfortabel som mulig. 
Lysapplikatoren blir plassert mot huden og et kort lysglimt blir utløst, enten stasjonært eller i 
bevegelse. Denne prosessen blir repetert til hele området er ferdigbehandlet. Da huden ofte 
blir rød etter behandlingen, avkjøler man området eller tar på en beroligende krem. 

HVEM EGNER SEG FOR HÅRFJERNING MED IPL? 

Det ideelle er mørke hår mot lys hud. Mørke hår inneholder mer melanin (pigment) og vil 
derfor lettere varmes opp. Lysere hår inneholder lite pigment og er vanskeligere å behandle, 
men med de riktige innstillinger på maskinen kan man oppnå et brukbart resultat også på 
disse hårene. Grå eller hvite hår inneholder ingen pigment og kan derfor ikke behandles. 
Rødt pigment kan også være vanskelig å oppnå godt resultat. 

HVORDAN FØLES BEHANDLINGEN? 

De fleste beskriver et lite ubehag, som moderat og akseptabelt. Det kjennes som en 
kortvarig, varm smerte, som når en strikk treffer huden. Det er ikke nødvendig med 
smertestillende. 

HVA KAN MAN FORVENTE SEG ETTER BEHANDLINGEN?  

Hårsekkene blir som nevnt ødelagt av varmen, men hårene forblir i hårsekkene en tid 
fremover. Det normale er at hårene faller ut etter 1-3 uker. I denne perioden kan det se ut 
som om hårene “vokser”, men i realiteten blir hårene gradvis støtt ut fra hårsekken. Man 
skal ikke nappe eller vokse hårene i denne perioden, men man kan barbere seg, eller vente 
til hårene faller ut av seg selv. 

 



BIVIRKNINGER ELLER REAKSJONER ETTER BEHANDLINGEN? 

Huden kan bli betydelig rød like etter behandling, men dette avtar vanligvis etter et par 
timer. De fleste har ikke bivirkninger eller unormale hudreaksjoner. Det er viktig å unngå 
soleksponering i det behandlede området i en måned før og en måned etter behandling, 
eller bruke høy solfaktor (blokk) for å unngå solskader. 

HVOR MANGE BEHANDLINGER ER NØDVENDIG? 

Det er kun hår i vekstfasen som er mottakelig for behandlingen. Hår som er i hvilefasen 
under behandlingen blir ikke påvirket av lyset. Det er derfor snakk om en gradvis reduksjon 
av hårene og flere behandlinger må til. 
Behandlingen kan gjøres hver 3-8 uke, avhengig av hvilket område på kroppen som blir 
behandlet. Antall behandlinger som må til for et maksimalt resultat er individuelt, men det 
vanlige er 6-8 behandlinger. Flere behandlinger er ofte nødvendig på overleppe / hake, enn 
på legg / bikinilinje. 

HVOR LANG TID TAR BEHANDLINGEN? 

Behandlingen kan vare fra ca. 15 minutter til 1 time, avhengig av hvor på kroppen man skal 
behandle. 

 

 

 

 

 

 

Ved å signere dette skjema samtykker jeg i å ha lest og forstått ovenstående informasjon.  
Jeg er inneforstått med eventuelle bivirkninger, som eks rødhet og pigmentforstyrrelser.  
Jeg har også blitt informert om å unngå sol og solarium, i en måned før og etter 
behandlingen.  
 
Jeg har fått stille, og fått svar på de spørsmålene som jeg lurte på vedrørende behandlingen. 
 
Sted   Dato   Underskrift 
 
_________________/_________________/_______________________________________ 

 

 


