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Technische parameters 
 

Product: TOIVO IPL Haarverwijderaar 

Kleur: Zwart 

Adapter: AC100-240V, 12V DC 3A 

Lichtbron: IPL (Intense Pulse Light) 

Energiefrequentie: 1,5-3,9 J/cm2 

Focus oppervlak: 4,2cm2 

Lichtflits levensduur 600.000 keer 

Functie:   Haar verwijderaar 

Gewicht (netto)  0,9KG 

Garantie  12 maanden 
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Hoe de TOIVO IPL werkt  
Met de Intense Pulsed Light-technologie (IPL) worden zachte lichtpulsen op de huid toegepast en 
door de haarwortel geabsorbeerd. Hoe lichter de huid en hoe donkerder het haar, hoe beter de 
lichtpulsen worden geabsorbeerd. 

 
 
 
De lichtpulsen stimuleren het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan valt 

het haar op natuurlijke wijze uit en wordt nieuwe haargroei 
voorkomen. 

 
 

De haargroeicyclus bestaat uit verschillende fasen. De IPL-technologie 
is alleen effectief wanneer de haar zich in de groeifase bevindt. Niet 
alle haren zijn tegelijkertijd in de groeifase. Daarom raden we u aan 
eerst het behandelschema voor de beginfase (4-5 behandelingen, met 
steeds 2 weken ertussen) en daarna het schema voor de vervolgfase 
(om de 4-8 weken bijwerken) aan te houden, om er zeker van te zijn 
dat alle haren effectief worden behandeld op het moment dat ze in de 
groeifase zijn. 
 
 
Tip: Als u er zeker van wilt zijn dat het haar lang wegblijft, raden we 
u aan het resultaat om de 4 weken bij te werken. Opmerking: 
Behandeling met de TOIVO IPL is niet effectief als u lichtblond, grijs, 
rood of wit haar hebt omdat lichte haren niet voldoende licht 
absorberen. Hieronder vindt u de kleuren haar die op een effectieve 
manier met de TOIVO IPL kunnen worden behandeld.
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Wat u kunt verwachten 
 

Na de eerste behandelingen  
Na de eerste behandeling kan het 1 tot 2 weken duren voordat de haren uitvallen. In de 
eerste weken na de eerste behandelingen groeien er nog steeds haren. Dit zijn 
waarschijnlijk haren die zich tijdens de eerste behandelingen nog niet in de groeifase 
bevonden. 
 
Na 2 of 3 behandelingen is een duidelijke afname van de haargroei zichtbaar. Om alle 
haren effectief te verwijderen, is het echter belangrijk het aanbevolen behandelschema 
te blijven volgen. 
 
Na 4 of 5 behandelingen is een aanzienlijke afname van de haargroei zichtbaar in de met de 
TOIVO IPL behandelde gebieden. Waarschijnlijk ziet u ook een afname van de 
haardichtheid. 
 

Bijhouden 
Blijf de huid regelmatig behandelen (elke 4 tot 8 weken) om het resultaat te behouden. 
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De TOIVO IPL gebruiken vóór en na het 
bruinen 
 

Bruining met natuurlijk of kunstmatig zonlicht 
Als u uw huid met opzet blootstelt aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht omdat u bruin wilt 
worden, beïnvloedt u de gevoeligheid en de kleur van uw huid. Het volgende is daarom 
belangrijk: 
 

- Wacht na elke behandeling minstens 48 uur alvorens uw huid te 
bruinen. Zelfs na 48 uur moet u controleren of de behandelde 
huid geen roodheid meer vertoont door de behandeling. 

 
- Als u uw huid blootstelt aan zonlicht (zonder de bedoeling om 

te bruinen), gebruikt u in de 48 uur na de behandeling een 
zonnebrandcrème met beschermingsfactor 50+ op de 
behandelde gebieden. Na deze periode kunt u twee weken 
een zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30+ 
gebruiken. 

 
- Wacht na het bruinen minstens 2 weken voordat u TOIVO IPL 

gebruikt.  
- Na recent bruinen voert u een huidtest uit om de juiste 

stand voor de lichtintensiteit te bepalen. Raadpleeg het 
hoofdstuk 'Huidtest' voor instructies. 

 
- Gebruik TOIVO IPL NIET op door de zonverbrande huid. 

 
Opmerking: incidentele blootstelling aan zonlicht en 
blootstelling aan indirect zonlicht wordt niet aangemerkt 
als bruining.  
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Voordat u de TOIVO IPL gebruikt 
 

Uw huid voorbehandelen  
 

Voordat u de TOIVO IPL gebruikt, dient u de haren op uw huid te 
verwijderen. Hierdoor kan het licht worden geabsorbeerd door het 
gedeelte van de haren dat zich onder het huidoppervlak bevindt. 
Dit vergroot de effectiviteit van de behandeling. U kunt het haar 
verwijderen door te scheren, trimmen, epileren of harsen. Gebruik 
geen ontharingscrème, aangezien chemicaliën huidreacties kunnen 
veroorzaken. 

 
 
 

Als u ervoor kiest om te harsen, moet u 24 uur wachten voordat 
u de TOIVO IPL gebruikt om uw huid rust te geven. We raden u 
aan vóór de behandeling een douche te nemen om er zeker van 
te zijn dat alle harsresten van uw huid zijn verwijderd. 
1.Geef de gebieden die u met TOIVO IPL wilt behandelen een 
voorbehandeling. 
2.Maak uw huid schoon en zorg dat deze haarvrij, volledig droog 
en vrij van vettige substanties is. 

 
Opmerking: Als scheren huidirritaties veroorzaakt, raden 
wij u aan het apparaat pas weer te gebruiken als de 
huidirritatie is verdwenen.  
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Zeldzame bijwerkingen  
- Brandwonden, overmatige roodheid (bijvoorbeeld rond haarzakjes) en zwellingen: deze 

reacties doen zich zelden voor. De reacties zijn het gevolg van het gebruik van een 
lichtintensiteit die te hoog is voor uw huidtint. Raadpleeg uw huisarts als deze reacties 
niet binnen 3 dagen verdwijnen. Wacht met de volgende behandeling tot de huid 
volledig is hersteld en gebruik een lagere lichtintensiteit. 

 
- Huidverkleuring: dit komt zelden voor. Huidverkleuring is zichtbaar als een vlek die 

donkerder (hyperpigmentatie) of lichter (hypopigmentatie) is dan de huid eromheen. 
Dit is het gevolg van het gebruik van een lichtintensiteit die te hoog is voor uw huidtint. 
Raadpleeg uw huisarts als de verkleuring niet binnen 2 weken verdwijnt. Behandel de 
verkleurde gebieden niet totdat de verkleuring is verdwenen en uw huid zijn normale 
tint heeft teruggekregen. 

 
- Huidinfectie komt zeer zelden voor, maar vormt een potentieel risico als gevolg van 

een (kleine) wond, een brandwond, huidirritatie enzovoort. 
 
- Epidermale verhitting (een scherp begrensd bruinachtig gebied dat vaak voorkomt bij 

donkerder huidtinten en niet gepaard gaat met een droge huid): Deze reactie komt 
zelden voor. Raadpleeg uw huisarts als deze reactie niet binnen 1 week verdwijnt. Wacht 
met de volgende behandeling tot de huid volledig is hersteld en gebruik een lagere 
lichtintensiteit. 

 
- Blaren (zien eruit als bobbeltjes op het huidoppervlak): dit komt zelden voor. 

Raadpleeg uw huisarts als deze reactie niet binnen 1 maand verdwijnt of wanneer de 
huid geïnfecteerd raakt. Wacht met de volgende behandeling tot de huid volledig is 
hersteld en gebruik een lagere lichtintensiteit. 

 
- Littekens: vaak het bijkomende effect van een brandwond en het kan langer dan een 

maand duren voordat deze zijn verdwenen.
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- Folliculitis (zwelling rond haarzakjes in combinatie met de vorming van 
puistjes): deze reactie komt zeer zelden voor en is het gevolg van bacteriën 
die de beschadigde huid binnendringen. Raadpleeg uw huisarts als deze 
reactie zich voordoet omdat folliculitis mogelijk met een antibiotische zalf 
moet worden behandeld. 

 
- Overmatige pijn: dit kan voorkomen tijdens of na de behandeling als u het 

apparaat hebt gebruikt op huid die niet vrij is van haren, als u het apparaat 
gebruikt op een te hoge lichtintensiteit voor uw huidtint, als u meerdere 
malen een flits afgeeft op hetzelfde gebied en als u het apparaat gebruikt 
op open wonden, ontstekingen, infecties, tatoeages, brandwonden 
enzovoort. 

 

Nazorg 
 

Na gebruik kunt u gerust lotion, crème, deodorant, 
huidolie of make-up op de behandelde gebieden 
aanbrengen. Als uw huid na behandeling rood of 
geïrriteerd is, brengt u geen producten aan op uw huid 
totdat de roodheid of irritatie is verdwenen. Als uw 
huid geïrriteerd raakt nadat u een product op uw huid 
hebt aangebracht, wast u het eraf met water. 

 
Opmerking: Ook als u alle instructies volgt, is er toch 
een kans dat er huidreacties optreden. Gebruik in dat 
geval het apparaat niet meer en neem contact op met 
de TOIVO Klantenservice. 
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Schoonmaken en opbergen 
 

1. Schakel het apparaat na gebruik uit, haal de stekker uit het 

stopcontact en laat het apparaat afkoelen. 
 
Opmerking: Het lichtvenster kan na gebruik erg warm zijn. 

2. Bevochtig het zachte doekje dat bij het apparaat is geleverd met 

wat water en gebruik het voor het schoonmaken van de volgende 

onderdelen:  
het lichtvenster op het apparaat 

Laat alle onderdelen goed aan de lucht drogen. 
Bewaar het apparaat op een stofvrije plaats bij een temperatuur tussen -25 en 
70 °C en een luchtvochtigheid van 15-90%. 
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Algemene Voorwaarde 
- Gebruik het apparaat nooit als u huidtype VI hebt (u verbrandt zelden of nooit, 
zeer donkere bruining). In dit geval loopt u een groot risico om huidreacties zoals 
hyperpigmentatie en hypopigmentatie, roodheid of brandwonden te ontwikkelen  
- Gebruik het apparaat nooit als u zwanger bent of borstvoeding geeft omdat het 
apparaat niet is getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.  
- Gebruik het apparaat nooit als u een actief implantaat hebt, zoals een pacemaker, 
neurostimulator of insulinepomp.  
 

Medicatie/geschiedenis 
Gebruik het apparaat nooit als u een van de hieronder genoemde medicaties 
gebruikt: - Als uw huid momenteel wordt behandeld met of in de afgelopen drie 
weken is behandeld met alfa-hydroxyzuren (AHA's), bètahydroxyzuren (BHA's), op 
de huid aangebrachte isotretinoïne en azelaïnezuur.  
- Als u in de afgelopen zes maanden een vorm van isotretinoïne Accutane of 
Roaccutance hebt ingenomen. Deze behandeling kan de gevoeligheid van de huid 
voor scheuren, wonden en irritaties verhogen 
- Als u middelen of medicijnen gebruikt die de lichtgevoeligheid verhogen. Lees in 
dat geval de bijsluiter en gebruik het apparaat niet als er staat dat het medicijn 
fotoallergische of fototoxische reacties kan veroorzaken of dat u zonlicht moet 
vermijden wanneer u het medicijn gebruikt.  
- Als u antistollingsmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld hoge doses aspirine), op 
zodanige wijze dat een uitwasperiode van 1 week voorafgaand aan elke behandeling 
niet mogelijk is.  
 
Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden: 
- Als u in de afgelopen drie maanden stralingstherapie of chemotherapie hebt 
ondergaan.  
- Als u pijnstillers inneemt die de gevoeligheid van de huid voor warmte 
verminderen. - Als u immunosuppressieve medicatie neemt.  
- Als u in de afgelopen drie weken bent geopereerd in de te behandelen gebieden.  
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Ziekte/aandoeningen 
 Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden:  
- Als u diabetes of een andere systemische ziekte of stofwisselingsziekte hebt. - Als 
u lijdt aan congestieve hartinsufficiëntie.  
- Als u een ziekte hebt die verband houdt met lichtgevoeligheid, zoals polymorfe 
lichteruptie (PMLE), zonne-urticaria, porfyrie enzovoort.  
- Als u in het verleden bent behandeld voor een collageenaandoening, bijvoorbeeld 
de vorming van een keloïdlitteken of slecht genezende wonden.  
- Als u lijdt aan epilepsie met overgevoeligheid voor lichtflitsen.  
- Als uw huid gevoelig is voor licht en u snel uitslag of een allergische reactie krijgt.  
- Als u een huidaandoening hebt zoals een actieve vorm van huidkanker, of als u in 
het verleden huidkanker of een andere vorm van kanker hebt gehad in de te 
behandelen gebieden.  
- Als u in het verleden bent behandeld voor een vasculaire aandoening, 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van spataderen of vasculaire ectasie in de gebieden 
die worden behandeld. 
- Als u aan een bloedingsstoornis lijdt.  
- Als u in het verleden voor immuniteitsaandoeningen bent behandeld (waaronder 
HIV-infectie of aids).  
 

Huidconditie 
Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden:  
- Als u infecties, eczeem, brandwonden, ontstoken haarzakjes, snijwonden, 
schaafwonden, herpes simplex (koortslip), wonden of laesies en hematomen hebt 
in de te behandelen gebieden.  
- Op geïrriteerde huid (rood of met snijwondjes) of op door de zonverbrande, 
onlangs gebruinde of kunstmatig gebruinde huid.  
- Op de volgende gebieden: Op moedervlekken, sproeten, grote aderen, gebieden 
met donkerder pigment, littekens, huidaandoeningen zonder uw huisarts te 
raadplegen. Dit kan leiden tot een brandwond en verandering van de huidskleur, 
waardoor het mogelijk lastiger wordt huidziekten te ontdekken.  
- Op de volgende gebieden: Op wratten, tatoeages of permanente make-up.  
 

 
 
 
 



12 

 

Locatie/gebieden 
Gebruik het apparaat nooit op de volgende gebieden: 
- De huid rond de ogen en op of nabij de wenkbrauwen.  
- Op lippen, tepels, tepelhoven, binnenste schaamlippen, vagina, anus en de 
binnenkant van de neusgaten en oren.  
- Mannen mogen het apparaat niet gebruiken op het gezicht en de hals, waaronder 
alle gebieden met baardgroei, en de geslachtsdelen.  
- Op gebieden waar u langwerkende deodorant gebruikt. Dit kan leiden tot 
huidreacties.  
- Op of nabij kunstmatige objecten, zoals siliconenimplantaten, onderhuidse 
injectiepoorten (insulinepomp) of piercings.  
Opmerking: Als u niet zeker weet of u het apparaat kunt gebruiken, raden we u 
aan uw arts te raadplegen. 

Belangrijk 
Gevaar:  
- Houd het apparaat en de adapter droog.  
- Raak, als het apparaat kapot is, geen interne delen aan om een elektrische schok 
te vermijden.  
- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat 
niet in een vochtige omgeving (bijvoorbeeld in de buurt van een gevuld bad, een 
lopende douche of een gevuld zwembad). Waarschuwing  
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) 
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, tenzij iemand 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft 
uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt.  
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.  
- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar. Tieners tussen 15 
en 18 jaar kunnen het apparaat gebruiken met toestemming en/of hulp van hun 
ouders of personen die ouderlijke zeggenschap over hen hebben. Volwassenen van 
18 jaar en ouder kunnen het apparaat zonder beperkingen gebruiken.  
- Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat of de 
adapter niet als deze beschadigd zijn. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door 
een onderdeel van het oorspronkelijke type.  
- Gebruik het apparaat niet als het UV-filter van het lichtvenster en/of het opzetstuk 
gebroken is.  
- Breng geen wijzigingen aan de adapter of het snoer aan en knip er niet in, want 
hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie.  
- Gebruik geen potlood of pen om de gebieden te markeren die moeten worden 
behandeld. Hierdoor kunnen brandwonden op de huid ontstaan.  
- Als u een donkere huid hebt, moet u voorzichtig zijn bij het behandelen van een 



13 

 

donkerder gebied als u vlak daarvoor een lichter gebied hebt behandeld. De 
huidtintsensor blokkeert mogelijk niet onmiddellijk de behandeling van het 
donkerder lichaamsdeel.  
- Het verwijderen van haar met intens gepulseerd licht kan bij bepaalde personen 
een sterkere haargroei veroorzaken. Op basis van de momenteel beschikbare 
gegevens, worden de risicogroepen voor deze reactie gevormd door vrouwen die 
afkomstig zijn uit landen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en het 
zuiden van Azië en die in het gezicht en de nek worden behandeld.  
- De adapter, het lichtvenster en het filter van de opzetstukken kunnen na gebruik 
erg warm zijn. Raak de adapter, de binnenkant van het lichtvenster en het filter, of 
de binnenkant van de opzetstukken niet aan voordat u ze hebt laten afkoelen.  
- Dit apparaat heeft een afneembare voedingsadapter (zie symbool). Gebruik 
uitsluitend de adapter die wordt meegeleverd bij dit apparaat. U vindt het 
referentienummer op het apparaat.  
 
Opmerking: Als uw huidtint sinds de laatste behandeling is veranderd (bijv. omdat 
uw huid is gebruind), raden we u aan een huidtest uit te voeren en 30 minuten te 
wachten voordat u met de volgende behandeling begint.  
 
Schade voorkomen 

- Zorg ervoor dat de luchtstroom via de ventilatieopeningen van het apparaat niet 
wordt belemmerd. - Stel het apparaat nooit bloot aan zware schokken, schud het 
niet en laat het niet vallen.  
- Als u het apparaat van een zeer koude naar een zeer warme omgeving verplaatst, 
of omgekeerd, moet u ongeveer 3 uur wachten voordat u het in gebruik neemt.  
- Bewaar het apparaat op een stofvrije en droge plaats.  
- Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan een temperatuur lager dan 
15 °C of hoger dan 35 °C.  
- Stel om beschadiging te voorkomen het apparaat niet gedurende meerdere uren 
bloot aan rechtstreeks zonlicht of Uv-licht.  
 

 
 
 
 
 



14 

 

Let op! 
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar 
van gebieden onder de jukbeenderen. Gebruik het niet voor enig ander doel. Doet 
u dit wel, dan wordt u blootgesteld aan een gevaarlijke situatie. Mannen mogen het 
niet gebruiken op het gezicht en de hals, waaronder alle gebieden met baardgroei, 
en de geslachtsdelen 

 

- Dit apparaat is niet afwasbaar. Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel 
het ook niet af onder de kraan.  
- Om hygiënische redenen dient het apparaat slechts door één persoon te worden 
gebruikt.  
- Gebruik het apparaat alleen op de standen die geschikt zijn voor uw huidtype. Als 
u een hogere stand gebruikt dan wordt aanbevolen, kan het risico op huidreacties 
en bijwerkingen toenemen.  
- Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of 
agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat te reinigen.  
- Het strooilicht dat door het apparaat wordt geproduceerd, is niet schadelijk voor 
de ogen. Kijk niet naar de flits terwijl u het apparaat gebruikt. Het is verplicht om 
tijdens het gebruik een beschermbril te dragen. Gebruik het apparaat in een goed 
verlichte ruimte, zodat u minder door het licht wordt verblind.  
- Breng het apparaat altijd naar een door TOIVO geautoriseerd servicecentrum voor 
onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegd persoon kan zeer gevaarlijke 
situaties opleveren voor de gebruiker.  
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld. Schakel 
het apparaat na gebruik altijd uit.  
- Gebruik het apparaat niet als een of meer van de omstandigheden die worden 
vermeld in het hoofdstuk 'Voor wie is de TOIVO IPL niet geschikt? Contra-indicatie' 
op u van toepassing zijn.  
- Bruining met natuurlijk of kunstmatig zonlicht kan van invloed zijn op de 
gevoeligheid en de kleur van uw huid. Voer een huidtest uit om de juiste stand voor 
de lichtintensiteit te bepalen.  
- Maak uw huid schoon en zorg dat deze haarvrij, volledig droog en vrij van vettige 
substanties is voordat u de TOIVO IPL gebruikt.  
- Behandel hetzelfde gebied van uw huid nooit meer dan één keer per sessie. Het 
verbetert de doeltreffendheid van de behandeling niet, maar vergroot het risico op 
huidreacties.  
- TOIVO IPL mag nooit pijnlijk zijn. Als u ongemak ervaart, verlaagt u de 
lichtintensiteit 
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