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Verzorgingsinstituut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIEMAP 

 

EPIL808 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsuren : 

 

Dinsdag 12.30 tot 20.00 

Woensdag 9.00 tot 18.00 

Donderdag 9.00 tot 18.30 

Vrijdag 9.00 tot 18.00 

Zaterdag 8.30 tot 14.00 
 

Zondag en maandag gesloten 
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INFORMATIEMAP EPIL808 

 

 

 

 

- Alles wat U wilt weten over de EPIL808 

 

o Het principe 

o Voor wie? 

o Voor wie of wat niet 

o Waarom meerdere behandelingen nodig zijn 

o Hoeveel behandelingen zijn er nodig 

o Om de hoeveel tijd laat U behandelen 

o Hoe verloopt een behandeling 

o Hoe lang duurt 1 behandeling 

o Is de behandeling pijnlijk 

o Welk resultaat mag U verwachten en is het blijvend 

o Indien U wilt starten met de behandeling 

o Contra indicaties 

o Waarmee rekening houden tijdens de behandelingperiode 

o De prijs 

o Klantenverklaring 

o Tot slot 

 

 

 

 

 

 

- klantenverklaring 

 

o Behandelingsvoorwaarden 
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In ons instituut doen wij al aan permanent ontharen sinds 2003. Na uitgebreid en vergelijkend 

onderzoek naar ontharingsapparaten heb ik momenteel gekozen voor het toestel EPIL808. 

 

De EPIL808 is bedoeld voor zowel vrouwen als mannen die last hebben van overbeharing en 

dit kan gelden over het gehele lichaam. 

 

Wanneer U zich aanmeldt voor een EPIL808 behandeling zullen we met U bespreken hoe de 

methode werkt. 

 

Tijdens dit informatiegesprek bekijkt de specialiste of een behandeling voor U mogelijk is en 

krijgt U een persoonlijke prijsopgave. De exacte kosten kunnen uitsluitend tijdens dit gesprek 

bepaald worden. 

 

Iedere klant krijgt een informatiemap mee naar huis na een intakegesprek met de bedoeling 

deze eens aandachtig te lezen. 

 

Een intake gesprek is discreet en vrijblijvend.  

 

 

INFO ONTHARING MET DE EPIL808  

 

De EPIL808 is de nieuwste generatie in ontharingstoestellen van Italiaans makelij. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van rood licht dat uit een flitslamp komt. 

Ontharen met de EPIL808 gebeurt met lichtflitsen op basis van een zeer selectieve en 

intensieve lichtbron. 

 

 

HET PRINCIPE 

 

Wanneer de behandelingskop een  aan uw haar en huidtype aangepaste lichtflits uitzendt 

wordt deze geabsorbeerd door het pigment (melanine) die zich in het haar bevindt. 

De in het haar aanwezige melanine voert de energie van de lichtflits via het haarmerg tot in de 

haarwortel. De absorptie van het licht veroorzaakt een warmteontwikkeling in het haarzakje 

en heeft daar een stollingseffect tot gevolg. Dit proces vernietigt de kiemcellen en doet de 

haar producerende cellen hun functie verliezen. 

 

 

VOOR WIE 

 

Voor ieder huidtype, voor zowel vrouwen als mannen en dit over bijna gans het lichaam. 

Aangezien de behandeling afhankelijk is van de absorptie van licht in het haarpigment en de 

huidskleur is de behandeling het meest effectief bij donkere haren en een lichte huid. 

 

  

VOOR WIE OF WAT NIET 

 

Zeer blonde haren met bijna geen pigment en merg of grijze haren. 

De wenkbrauw wordt niet onderaan behandeld maar alleen tussenin 
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WAAROM MEERDERE BEHANDELINGEN NODIG ZIJN 

 

Om te begrijpen hoe de EPIL808 werkt is het belangrijk te weten hoe het haar groeit. 

Een haar groeit vanuit de haarwortel, ook haarfollikel genoemd. 

De haargroei is verschillend bij iedereen, afhankelijk van leeftijd, hormonen, medicatie,… 

Ondanks deze verschillen doorloopt elk haar drie ontwikkelingsfasen: 

 

- Actieve groei of anagene fase : van alle haren die U ziet zijn er een groot aantal in 

deze fase. Tijdens deze fase is er een directe bloedtoevoer van de haarvaatjes en er is 

het meeste pigment aanwezig in het haar, noodzakelijk bij de flitslicht ontharing. 

 

- overgangsfase of catagene fase : periode waarbij  de haar actief overgaat in de 

rustfase, het haar stopt met groeien. 

 

- Rustfase of telogene fase : periode van meerdere weken waarna een nieuwe 

groeicyclus start. Ongeveer 13% haren zijn in deze fase. 

 

De EPIL808 werkt in op de pigmentatie in de haren en is actief bij de anagene fase. Alleen in 

deze fase kan een haar efficiënt worden behandeld. 

Haarzakjes in de rustfase moeten dus “wachten” tot ze zich in de groeifase bevinden om door 

middel van lichttherapie behandeld kunnen worden. Hierdoor is het noodzakelijk de 

behandelingen te herhalen tot dat alle haarzakjes door de groeifase zijn gegaan. 

Na de derde of vierde beurt zou U even kunnen gaan denken dat er geen vooruitgang meer te 

zien is, maar dat zijn de haartjes die voordien in de rustfase waren die actief  en dus zichtbaar 

worden. Er zijn dus veel meer haartjes dan dat U vandaag ziet staan.  

 

 

HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN ER NODIG 

 

U moet rekenen op minimum 6 á 8 behandelingen, afhankelijk van de plaats en de mate van 

de beharing. 

Hou er rekening mee dat er misschien nog bijkomende, gehele of gedeeltelijke behandelingen 

nodig zijn, zeker in sommige omstandigheden. 

(hormonaal, medicatie, fijne blonde haargroei, …) 

Eventueel kan U later nog eens een onderhoudsbehandeling nodig hebben. 

 

 

OM DE HOEVEEL TIJD LAAT U BEHANDELEN 

 

 

Elke behandeling gebeurt met een tussenliggende periode van minimum 

- 4 weken voor behandeling in het gelaat 

- 6 weken voor behandeling op het lichaam 

 

Het is belangrijk zich daar aan te houden omdat deze perioden rekening houden met de 

haarcyclus.  
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HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING 

 

- Wanneer U zich aanmeldt voor een EPIL808 behandeling zal een opgeleide specialiste 

met U bespreken hoe de EPIL808 werkt. 

- Op het te behandelen gebied worden de haartjes eerst geschoren zodat er enkel 

haarstoppels overblijven, dat zorgt voor een betere geleiding van het licht zonder 

energieverlies. (dat doet U daarna thuis zelf ongeveer 2 dagen vóór de volgende 

behandeling) 

- Een gel wordt eerst op de te behandelen plaats aangebracht, deze zorgt voor een betere 

geleiding van de lichtflitsen. (vergelijkbaar met de gel die wordt gebruikt bij echo 

onderzoek) 

- Vervolgens wordt de behandelingskop over het te behandelen gebied verplaatst terwijl 

er onafgebroken lichtflitsen worden gegeven. Dit kan gevoelig zijn. 

- De gel wordt verwijderd en er wordt een verzachtend product aangebracht. 

- U ziet het verschil niet meteen maar na ongeveer 2 weken zal U merken dat veel van 

het behandelde haar verdwenen is 

 

 

HOE LANG DUURT 1 BEHANDELING 

 

Een behandeling van de bovenlip duurt maar een paar minuten, de oksels ongeveer een 

kwartier, grotere behandelingsoppervlakken duren langer. Zo neemt de behandeling van beide 

volledige benen al vlug 1 uur in beslag. 

 

IS DE BEHANDELING PIJNLIJK 

 

De meeste mensen die een behandeling hebben ondergaan vergelijken dit met het gevoel van  

elastiekjes dat op de huid wordt geschoten. Men krijgt ook een warmte gevoel. 

Sommige dagen kan U wat gevoeliger reageren dan andere. 

Een belangrijk voordeel van de EPIL808 is dat men toonbaar blijft direct na de behandeling. 

U hoeft dus niet te stoppen met uw werk of uw sociale activiteiten 

 

 

WELK RESULTAAT MAG IK VERWACHTEN EN IS HET BLIJVEND 

 

De techniek heeft reeds bewezen zeer effectief te zijn in verwijdering van ongewenst haar en 

zorgt voor een permanente reductie van uw haargroei en dit voor ongeveer 90% 

 

Het haar dat effectief behandeld is komt niet meer terug !!! 

 

Sommige haarfollikels die niet in de juiste groeifase zaten kunnen terug actief worden. Het 

herstellend vermogen van het lichaam is enorm groot. 

Soms kan het gebeuren dat er een paar haren die voordien nog in een rustfase waren worden 

gestimuleerd. Dit kan gebeuren onder invloed van hormonen of medicatie. 

Hierdoor kan er misschien  later  een eventuele nabehandeling nodig zijn. 
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INDIEN U WILT STARTEN MET DE BEHANDELING  

 

- Moet het minimum 6 weken geleden zijn dat U het haartje hebt verwijderd uit de 

haarfollikel. Dus 6 weken voor uw eerste behandeling geen haren meer epileren of met 

hars verwijderen. Zo zijn er zoveel mogelijk haarzakjes met haar aanwezig die 

vervolgens door het licht kunnen worden behandeld. 

 

- Mag de huid op de plaats van behandeling niet gebruind zijn door zon of zonnebank. 

Indien u momenteel een gebruinde huid hebt moeten we ongeveer 6 weken wachten 

tot de pigmentatie is verminderd. Gebruik vanaf nu dagelijks elke morgen het door ons 

aanbevolen beschermingsproduct RAD. Een bruine huid en permanente ontharing 

gaan NIET samen. 

 

CONTRA - INDICATIES 

 

- Men mag niet in behandeling zijn met sommige antibiotica of sommige andere 

medicatie (zie intake gesprek) 

- actieve herpes hebben op dat moment op de plaats van de behandeling 

- zwangerschap 

- sint – janskruid innemen of op de huid smeren 

- roacutane, Isotrétisioïde of tigason tegen acné nemen 

- Personen met epilepsie worden niet behandeld 

- huidkanker 

 

WAARMEE REKENING HOUDEN TIJDENS DE BEHANDELINGPERIODE 

 

Wij verzoeken U onderstaande aanbevelingen strikt op te volgen ten gunste van de 

behandeling om zo het gewenste resultaat te bekomen 

 

- Het verwijderen tussendoor van de haartjes met pincet is ten strengste verboden omdat 

dit de haargroeicyclus verstoort. Dit geldt ook voor een epileerapparaat (epilady of 

satinelle). Ook tussen door harsen doet het effect van de behandeling teniet. 

Indien u toch ongewenste haartjes wil verwijderen mag U enkel gebruik maken van 

scheermesje of scheerapparaat. 

 

- Het is verboden de plaats van behandeling bloot te stellen aan de zon! Omdat uw 

huid bruin wordt door toename van pigment is het raadzaam om niet te zonnebaden 

voor en tijdens de ganse behandelingsperiode. Als U dit wel doet, neemt ook uw huid 

de lichtenergie op waardoor de behandeling veel gevoeliger wordt voor U en er kans 

bestaat op oppervlakkige brandwondjes, hypo- of hyperpigmentatie. Gebruik dagelijks 

het door ons aanbevolen beschermingsproduct RAD om uw huid tegen licht te 

beschermen of bescherm de plaats van behandeling door kleding. Gebruik vier weken 

voor de behandeling geen bruinen zonder zon. 

 

- Gebruik voor de behandeling geen deodorant, bodymelk, parfum of make-up op de 

zone die moet behandeld worden 

 

- Gebruik 3 dagen na de behandeling het door ons aanbevolen product om te huid te 

verzachten, kalmeren, jeuk tegen te gaan en het warmtegevoel van de huid te 

verminderen 
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DE PRIJS 

 

De prijs varieert afhankelijk van het te behandelen oppervlak. 

De prijs die met U wordt afgesproken is persoonlijk en van toepassing voor de eerste zes 

behandelingen. Indien er meer dan 6 sessies nodig zijn, wordt de basisprijs verlaagd met 50%. 

Het beste resultaat wordt uiteraard bekomen door het volledig afwerken van de 

behandelingen. 

Er is een mogelijkheid om een abonnement te nemen 5+1 gratis. 

Het abonnement wordt bij de eerste behandeling volledig afgerekend. 

 

 

 

KLANTENVERKLARING 

 

Iedere klant  dient in het instituut een klantenverklaring te ondertekenen, dit exemplaar wordt 

in het instituut bewaard. 

De klantenverklaring bestaat uit 2 delen.  

- de medische gegevens : Sommige mensen komen door medische redenen niet in 

aanmerking voor een behandeling. Wees dus eerlijk wanneer U samen met de 

specialiste het intake gesprek hebt en het formulier invult. Achtergehouden of 

verkeerde informatie kan later in uw nadeel zijn. 

 

- de behandelingsvoorwaarden : Deze zijn heel belangrijk om de behandeling tot een 

goed einde te brengen. Bij ondertekening weet U dat U zich aan deze voorwaarden 

moet houden gedurende de ganse behandelingsperiode en enige verandering direct 

moet melden aan de specialiste voor zij begint met behandelen. 

Hiervan vindt u een kopie op blz. 9 

 

 

 

 

TOT SLOT 

 

EPIL808 is de oplossing voor U. 

 

EPIL808 maakt een einde aan de eeuwige ontharingsbehandelingen. 

Nooit meer last van ongewenste haartjes, nooit meer scheren of epileren en bovendien geen 

stoppeltjes, ontstekingen of irritatie meer !  

 

Bikinilijn, bovenlip, oksels, armen, benen, rug, alles kan met de EPIL808 onthaard worden. 

 

Maak een afspraak voor een intake gesprek en voor uw eerste behandeling!      

 

 

Ps : Indien U nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kunt U zich 

vanzelfsprekend ten alle tijden tot uw behandelende specialiste wenden. 
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EPIL808, de perfecte oplossing voor ongewenste haargroei 
 

 

 

 
 

Maak een einde aan die  

vervelende haartjes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

START ER NU MEE !!!!!! 

 

 

Hoe vlugger je start, 

Hoe vlugger resultaat !!! 
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KLANTENVERKLARING ( BEHANDELINGSVOORWAARDEN ) EPIL808 
 

1. De door u gewenste behandeling gebeurt door middel van licht. 

Sommige mensen zijn gevoeliger voor het licht dan andere, dus wees eerlijk wanneer U het intake 

formulier invult, achter gehouden informatie kan in uw nadeel zijn. 
 

2. Dit licht wordt geabsorbeerd door melanine dat zich in het merg van de haar bevindt. 

Deze absorptie veroorzaakt een warmteontwikkeling, die naar het haarzakje wordt geleid. Zodra de 

temperatuur van 70° C wordt bereikt, heeft dit een gewenst stollingseffect tot gevolg waardoor de haar 

producerende cellen hun functie verliezen. 
 

3. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en plaats van de haargroei. Normalieter zijn er 

6 á 8 behandelingen nodig. Men krijgt een reductie van de haargroei voor ongeveer 90% 
 

4. Belangrijk is rekening te houden met de haargroeicyclus tussen de behandelingen. Alleen haren in de 

actieve groeifase kunnen worden behandeld. Tijdens elke behandeling verwijdert EPIL808 70% van het 

haar, dat zich in deze fase bevindt. 
 

5. Naarmate het haar dikker is, zal de behandeling effectiever zijn. Bij dunnere en/of lichtere haren kunnen 

meer behandelingen nodig zijn. Jarenlang geharst haar is moeilijker te behandelen. 
 

6. De behandeling is niet geheel pijnvrij. De pijnervaring varieert per individu en per lichaamsdeel. Na de 

behandeling kan er enige roodheid (erytheem) ontstaan, deze roodheid verdwijnt meestal na enkele 

uren. 
 

7. Voor U met de eerste behandeling begint moet het minstens 6 weken geleden zijn dat het haar werd 

geëpileerd of geharst. Tussen de behandelingen in mag het haar alleen geknipt of geschoren worden! 
 

8. Indien U na een zomervakantie of zonnebankkuur wil starten met de behandeling dient U ongeveer 6 

weken te wachten. 
 

9. Stel uw huid tijdens de ganse behandelingsperiode nooit bloot aan de zon of zonnebank.(enkel de 

plaatsen die behandeld moeten worden) en gebruik elke dag indien U dit is aangeraden, het specifieke 

beschermingsproduct RAD. Vermijd het gebruik van bruinen zonder zon 4 weken voor behandeling. 
 

10. Naarmate de huid lichter en het haar donkerder is, zal de behandeling effectiever zijn. 
 

11. Indien er tijdens de behandelingsperiode iets verandert in uw medicatie gebruik weet dan dat U de 

specialiste hierover moet inlichten voor zij aan uw volgende behandeling begint. 
 

12. Na de behandeling kan een lichte roodheid ontstaan. Daarom raden we U aan om 3 dagen het door ons 

aanbevolen product aan te brengen om irritatie te voorkomen. Er bestaat een theoretische kans op blaren 

of pigmentverlies. Naarmate de huid donkerder is, wordt de kans op deze bijverschijnselen groter. 
 

13. We kunnen geen garantie geven op het resultaat. Er is een zeer klein percentage van klanten welke niet 

reageren op de behandeling om welke reden ook. De behandeling zal dan worden stop gezet. 
 

14. Storingen in de hormoonbalans, die veroorzaakt kunnen worden door de pubertijd, zwangerschap, 

borstvoeding, menopauze, bepaalde medicatie of ziektebeelden kunnen nieuwe haarontwikkeling 

geven. Er kunnen nabehandelingen nodig zijn om het resultaat vast te houden. 
 

15. Twee dagen voor de behandeling dient uzelf thuis de te behandelende zone zorgvuldig te scheren, het 

voorkomt de dag van de behandeling onnodige huidirritatie en zal de effectiviteit verhogen.  

(scheren met eenvoudige, enkelvoudige scheermesjes) 
 

16. Na iedere behandeling dienen de volgende punten in acht te worden genomen:  

o Niet baden in te warm water of geen sauna nemen 

o Vermijd huidirritatie van het behandelde gebied eveneens krabben of scrubben 

o Vermijd het gebruik van een moisterizer of andere producten, buiten het geadviseerde product. 

o Geen bezonning of bruinig van de huid gedurende gans de behandelingsperiode 
 

17. Een afspraak, die niet kan worden nagekomen, dient van te voren worden geannuleerd. Dit is voor ons 

van groot belang om een vlotte samenwerking te kunnen garanderen.   

 
Ik heb bovenstaande informatie en begrepen en schriftelijk ontvangen. Bij ondertekening ga ik akkoord met de 

behandelingsvoorwaarden, die geldig zijn voor de ganse behandelingsperiode en weet ik dat ik elke verandering 

moet melden. Ik wil de EPIL808 behandeling ondergaan uit vrije wil en voor mijn eigen verantwoordelijkheid. 
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Klantenverklaring (Medische gegevens) EPIL808 
 

Onderstaande vragen zijn voor ons van belang teneinde een zo veilig en effectief mogelijke behandeling te kunnen geven. 

 

Lijdt u of heeft u geleden aan één of meer van de volgende ziektebeelden? 

• Allergieën      O Nee O Ja, namelijk…………………… 

• Lichtovergevoeligheid of histamine (reacties= jeuk)  O Nee O Ja 

• Hartziekten, zoals ook en hoge bloeddruk   O Nee O Ja 

• Bloed- of stollingsziekten, zoals trombose    O Nee O Ja 

• Endocrinologische ziekten, zoals diabetes    O Nee O Ja 

• Geslachts- en/of huidziektes zoals herpes, psoriasis of eczeem  O Nee O Ja, namelijk…………………… 

• Immuunziekten, zoals een verminderd immuunsysteem   O Nee O Ja 

• Infectieziekten of ontstekingen     O Nee O Ja 

• Verstoorde hormoonhuishouding, zoals een verlaagd  

oestrogeen gehalte      O Nee O Ja 

• Aandoening van nieren     O Nee O Ja 

• Ziekten van het zenuwstelsel, zoals epilepsie   O Nee O Ja, namelijk…………………… 
 

Lijdt u of heeft u geleden aan enig andere aandoening?  

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Heeft u recent medicijnen gebruikt? 

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Gebruikt u de diane-pil? Of Roacutane of Tigason? 

O Nee  O Ja 
 

Gebruikt u homeopathisch middelen of kruidextracten, zoals b.v. Sint-janskruid? 

O Nee  O Ja 
 

Gebruikt u vaak pijnstillers?  

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Heeft u een pacemaker, implantaten, prothesen of andere lichaamsvreemde zaken? 

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Gebruikt u andere medicijnen die de huid zongevoelig maken? 

O Nee  O Ja 
 

Wordt u regelmatig blootgesteld aan zonlicht, zonnebank of gebruikt u bruiningsprodukten?  

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Hoe lang geleden is uw laatste zonvakantie? ……………………………………………………………. 
 

Hoe lang geleden is uw laatste zonnebankbeurt? ..………………………………………………………. 
 

Heeft u permanente make-up en -of tatoeages? 

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Heeft uw huid onregelmatigheden in structuur of pigment? Zoals moedervlekken, bruine of witte 

pigmentvlekken. 

O Nee  O Ja, namelijk…………………………… 
 

Ondergaat u behandelingen, zoals harsen of epileren met pincet? 

O Nee  O Ja, namelijk………………………… 
 

Bent u zwanger? Of pas bevallen 

O Nee  O Ja, namelijk………………………… 
 

 

Naam:  ……………………………………………… Geboortedatum: …………………………… 
 

Adres:  ……………………………………………… Datum: ……………………………………...  
 

 ………………………………………………. Email:   ……………………………………… 
 

Telefoon: ……………………………………………… Handtekening 

 
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De behandelvoorwaarden zijn door mij begrepen en zullen door mij in acht 

genomen worden. Onduidelijk heden zijn mij mondeling nader toegelicht. Veranderingen in gegevens zal ik aan mijn behandelaar kenbaar 
maken. 
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PRIJSBEREKENING EPIL808 
 

 

 

Naam + voornaam : ……………………………………………………………………….. 

 

 

Behandeling(en): 

 

1. …………………………………  Basisprijs per beurt  ……………€ 

 

2. …………………………………  Basisprijs per beurt  ……………€ 

 

3. …………………………………  Basisprijs per beurt  ……………€ 

 

4. …………………………………  Basisprijs per beurt  ……………€ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsberekening van de behandeling 

Prijs voor de behandeling van beurt 1 tot en met 6  = 100%  Basisprijs 

Prijs voor de behandeling vanaf beurt 7   =   50%  van Basisprijs 

  

Er is een mogelijkheid om een abonnement te nemen op de behandeling 5 + 1 beurt gratis. 

Het abonnement wordt bij de eerste behandeling volledig afgerekend. 

 

Indien u kiest om per beurt te betalen heeft u geen recht op een gratis behandeling 

na de 5de beurt. 

 

DEZE BEREKENING IS GELDIG TOT 3 MAAND NA DATUM 

 

 

Datum: ……………….. 


