
permanente ontharing

SalonPro System

Klinisch geteste 
iPl-technologie
Voor maximale veiligheid bij het 
privégebruik

Professioneel aPParaat 
voor Permanente ontharing
Veilig, snel en betrouwbaar

Zeer snelle toePassing*
Slechts ca. 26 minuten voor het behandelen 
van het complete lichaam

clinically 
tested

technology



Eindelijk beschikbaar voor privégebruik:  
Het Beurer SalonPro System werkt met de innovatieve, op 
licht gebaseerde technologie “IPL” (intense Pulsed Light), die 
reeds in professionele schoonheidssalons en door artsen voor 
permanente ontharing wordt gebruikt. Deze beproefde en 
klinisch geteste technologie kunt u met het beurer SalonPro 
System nu op elk gewenst moment veilig en effectief thuis 
gebruiken.

Hoe kan licht haren verwijderen?
Ontharing met licht is gebaseerd op de theorie van selectieve 
fotothermolyse, waarbij optische energie wordt gebruikt om 
haargroei tegen te gaan. Dit effect wordt bereikt doordat 
de lichtenergie wordt geabsorbeerd en in warmte wordt 
omgezet. 

Melanine is het pigment van de haarwortel dat het licht 
opneemt en daarbij de hitte genereert die de haarfollikels 
diep onder de huid deactiveert en de haargroei tegengaat. 
Naarmate er meer melanine in het haar aanwezig is (dat 
wil zeggen, naarmate het haar donkerder is), kan er meer 
licht worden geabsorbeerd en wordt het haar effectiever 
verwijderd. 

IPL permanente ontharing –
met het SalonPro System
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Zeer SNeLLe 
tOePaSSINg*
Behandeling van het complete lichaam 
in slechts ca. 26 minuten dankzij het 
XXL-lichtvlak van 7 cm2

Voor het gebruik  
van het beurer  

SalonPro System

tijdens een impuls 
van het beurer 

SalonPro System

Na het gebruik  
van het beurer  

SalonPro System

COMfOrtabeL 
gebruIk, ZONDer 
ONDerbrekINgeN
dankzij de functie voor “flitsherhaling”

Veelzijdig gebruik –
snel en comfortabel
Behandelingen eenvoudig thuis uitvoeren

gezicht Oksels

armen bikinilijn

benen borst en rug
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Veilig, snel en permanent –
XXL-lichtvlak van 7 cm2

uw professionele apparaten  
voor permanente ontharing
Het beurer SalonPro System

In hoeverre wordt ontharing met licht beïnvloed door de 
haargroeicyclus?
elke haar op ons lichaam doorloopt de drie fasen van de 
haargroeicyclus: de anagene fase (groeifase), de catagene 
fase (overgangsfase) en de telogene fase (rustfase).

De duur van een volledige haargroeicyclus verschilt per 
persoon en is afhankelijk van de plek op het lichaam waar 
het haar groeit. Over het algemeen duurt de cyclus 18 tot 
24 maanden. 

alleen de haren die zich in de anagene fase bevinden, 
reageren op de behandeling met het SalonPro System. Houd 
er dus rekening mee dat er meerdere behandelingen met het 
beurer IPL SalonPro System nodig zijn om alle haren goed 
te behandelen. een volledige behandeling kan door deze 
omstandigheden alleen worden bereikt door middel van 
behandelingen gedurende een volledige haargroeicyclus.

anagene fase – 
groeifase

Catagene fase – 
overgangsfase

telogene fase – 
rustfase

Het beurer SalonPro System beschikt over een 
professioneel afgestemd veiligheidssysteem met 
geïntegreerde uv-bescherming en de 2-in-1 huidtype- 
en huidcontactsensor.
Permanente ontharing met IPL is niet geschikt voor een 
van nature donker gekleurde huid of een erg zongebruinde 
huid. Onze apparaten hebben een huidtypesensor die 
voorafgaand aan elke lichtimpuls de huidpigmentatie van 
het te behandelen huidoppervlak meet en die het gebruik 
voor uw veiligheid alleen mogelijk maakt bij een geschikte 
huidpigmentatie.
Tegelijkertijd zorgt de huidcontactsensor er ter bescherming 
van uw ogen voor dat een lichtimpuls alleen wordt 
afgegeven als het lichtvlak volledig contact maakt met het 
huidoppervlak. Door het geïntegreerde uv-filter wordt uw 
huid bovendien tegen schadelijke straling beschermd.

geschikt voor een groot aantal haar- en huidtypen
Het beurer SalonPro System kan bij (van nature) 
donkerblonde, bruine en zwarte haren en bij een lichte tot 
middelbruine huidskleur worden gebruikt. Het systeem is 
niet effectief bij zeer lichte of grijze haren en is niet geschikt 
voor een zeer donkere huid.

bij beurer staat veiligheid voorop

Klinisch 
geteste 
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Voor maximale veiligheid 
bij het privégebruik
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technology



gebruiksperiode van het SalonPro System

Aan de hand van de tabel voor haar- en huidskleuren kunt u bepalen welke lichtintensiteiten 
het beste geschikt zijn voor de kleur van uw huid en uw lichaamsbeharing.

Overzicht van huidtypen 
en energiestanden

Donker-
blond

energie
4-5-6

energie
4-5-6

energie
3-4

energie
1-2-3

Licht- 
blond

energie
4-5-6

energie
4-5-6

energie
3-4

energie
1-2-3

Bruin energie
4-5-6

energie
4-5-6

energie
3-4

energie
1-2-3

Huid-    
    typeHaar- 

kleur

Zwart energie
4-5-6

energie
4-5-6

energie
3-4

energie
1-2-3

Donker-
bruin

energie
4-5-6

energie
4-5-6

energie
3-4

energie
1-2-3

Grijs/ 
wit

Rood energie
4-5-6

energie
4-5-6

energie
3-4

energie
1-2-3

Lichaamsbehandeling:
Na 3 tot 4 behandelingen kan al een vermindering van de haargroei van wel 50% worden bereikt. bij het behandelen van het 
lichaam behaalt u de beste resultaten als u de eerste 4 behandelingen om de 2 weken en de volgende 3 behandelingen om de 
4 weken uitvoert. Daarna herhaalt u de behandeling naar behoefte. 

Gezichtsbehandeling:
bij het behandelen van het gezicht behaalt u de beste resultaten als u de eerste 6 behandelingen om de 2 weken en de volgende 
behandelingen om de 4 weken uitvoert. Daarna herhaalt u de behandeling naar behoefte. 
 

Indien nodig herhaalt u de behandeling
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uitstekende resultaten, al na 6 behandelingen
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energie
1-2-3

energie
1-2-3

energie
1-2-3

energie
1-2-3

energie
1-2-3

energie
1-2-3



IPL 9000 SaLONPrO SySteM
De VeILIge MetHODe 
Inclusief patroon met 15.000 lichtimpulsen

• Professioneel apparaat voor veilig en eenvoudig gebruik bij 
permanente ontharing

• Snel, veilig en betrouwbaar
• Zeer snelle toepassing, slechts ca. 26 minuten voor het 

gehele lichaam
• XXL-lichtvlak: 7 cm²
• ultramoderne lichttechnologie welke ook door 

dermatologen voor professionele ontharing wordt gebruikt
• “flitsherhalings” functie voor gebruik zonder   

onderbrekingen
• Maximale veiligheid met de 2-in-1 huidtype- en 

huidcontactsensor
• Voor gezicht, armen, benen, oksels, bikinilijn, borst en rug
• Incl. patroon met 15.000 lichtimpulsen
• reservepatroon verkrijgbaar in de handel of via de beurer 

klantenservice

clinically 
tested

technology

* Op de hoogste energiestand voor armen, benen, gezicht, oksels en bikinilijn 
** Is bij normaal gebruik voldoende voor 20-40 jaar

IPL 10000 SaLONPrO SySteM
geaVaNCeerDe VerSIe 
Inclusief patroon met 150.000 lichtimpulsen

• Professioneel apparaat voor veilig en eenvoudig gebruik 
bij permanente ontharing

•	Snel, veilig en betrouwbaar
•	Zeer snelle toepassing, slechts ca. 26 minuten voor  

het gehele lichaam
•	XXL-lichtvlak: 7 cm²
• ultramoderne lichttechnologie welke ook door 

dermatologen voor professionele ontharing wordt gebruikt
•	“flitsherhalings” functie voor gebruik zonder 

onderbrekingen
•	Maximale veiligheid met de 2-in-1 huidtype- en 

huidcontactsensor
•	Voor gezicht, armen, benen, oksels, bikinilijn, borst en 

rug
•	Lifetime flashes** – incl. patroon met 150.000 

lichtimpulsen
•	geen reserveonderdelen nodig

clinically 
tested

technology



Met het SalonPro System, dat in twee uitvoeringen 
verkrijgbaar is, is een bezoek aan de schoonheidssalon 
niet meer nodig. Dat is niet alleen goed voor uw 
portemonnee, maar bespaart u ook waardevolle tijd.

twee uitvoeringen – 
één kwaliteitsstandaard

Verlichte functieweergave van de 
energiestanden

Instelbare lichtintensiteit 
met 6 standen

Lichtpatroon met een licht-
vlak van 7 cm2 en geïnte-
greerde uv-bescherming

Stijlvol en  
elegant design

ergonomische, gebruiksvriendelijke vorm 
voor het thuis uitvoeren van behandelingen

functie voor “flitsherhaling” voor comfortabel 
gebruik zonder onderbrekingen

IPL 9000  
SalonPro System 
15.000 lichtimpulsen

IPL 10000  
SalonPro System
150.000 lichtimpulsen
beurer gmbH. Postfach 1427. 89004 ulm. Söflinger Straße 218. 89077 ulm. Duitsland

tel. +49 731/39 89-0. fax. +49 731/39 89-139. www.beurer.com
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