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Beste studenten ...
DUTCH

My name is Michael Bono, I live in Santa Barbara
California. Since 1974, I have practiced blend
electrolysis. During the last 15 years, I have taught
the blend method in many countries, including the
United States, Canada, Holland, Germany, Bel-
gium, England, Japan and Peru.

This Guide to the Blend Method, is a
brief summary of the blend method, intended for
use by students in schools, or by therapists attend-
ing seminars in the blend method. This Guide
gives you only the very basic working ideas for the
blend method. Please be aware that to be a truly
proficient blend therapist, you must learn much
more about the blend method than is represented in
this booklet!

My book The Blend Method: The Illus-
trated Manual, (pictured next page), is the culmi-
nation of a long career in electrolysis, and a very

intense eight years of labor. My book, The Blend Method, is 190 pages in length. My book contains
all the information you will need to become an expert blend operator. The Blend Method will become
your constant companion for years to come.

You may purchase The Blend Method from any of the designated distributors (see next page).
This "feature-length" book explains why the blend works best, scientifically explains all currents being
used today in electrology (Direct Current and High Frequency), how to choose the proper needle, and
how to choose equipment for your office. The Blend Method also contains a full tutorial on the blend
method (including all the information found here in this little Guide). The Blend Method describes Face
and Body Technic (two completely different ways to perform the blend), and clearly describes
treatment on both women and men — including all areas of the face and body. The controversial subject
of regrowth is finally made understandable. The book describes, in detail, how wounds heal and how
to avoid overtreatment (pre- and post-treatment techniques are disclosed). Most importantly the latest
CDC approved infection control techniques for electrology are explained. Also, pain control tech-
niques that you can legally use in your office are divulged. Finally, the book explains how to select an
epilator that will really do the blend method — some epilators don't work!

You may purchase my book The Blend Method, from any of the designated distributors — or
even from your school! Whatever your choice, know that you will be entering an exciting new field
using the most modern technique — the blend method.

Met vriendelijke groet,
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The authoritative work on the blend...

! 190 pages, 400 drawings, 180 photos. ! Covers all aspects of electrology.
! A standard text for schools. ! Manual for the blend method.

Voor het bestellen van de onverkorte versie van The Blend Method,
van Michael Bono kunt u contact opnemen met onderstaand adres:

Written in easy-to-understand English!

REAL WORLD ELECTROLOGY

the illustrated manual

of the blend method of electrolysis

by
Michael Bono

NEW & UPDATED
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Voor het bestellen van de onverkorte versie van Telangiectasia, van Michael Bono
kunt u contact opnemen met onderstaand adres:

Written in easy-to-understand English!

TELANGIECTASIA

Procedures to Remove Dilated

Blood Vessels Using the Blend Method

by
Michael Bono

"How to" remove Telangiectasia!

! 150 pages, 65 drawings, 50 photos. ! Covers all aspects of vascular blemishes.
! Step-by-step procedures. ! For use where legal.

NEW & UPDATED
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You may purchase any of my books from:

Texas Electrology Supply
www.texaselectrolysissupply.com
1-800-626-6025

Prestige Electrology Supply
www.prestigeelec.com
1-800-783-7403
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Hoofdstuk

Dit hoofdstuk behandelt de blend-techniek op
eenvoudige wijze. U krijgt hierbij een vlot inzicht
van hoe de blend-methode toe te passen en waarom
ze succes heeft. Met dit inzicht is de rest van de
handleiding veel begrijpelijker.

DE BASIS VAN DE
BLEND-METHODE

Sleutelwoorden:

Anker
Doelgebied
Gevarenzone
Kritieke punt
Progressieve epilatie
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GRONDGEDACHTE

De grondgedachte van de blend-methode is dat de
gehele follikel moet worden vernietigd om een haar
permanent te verwijderen.

Hoewel niemand het zeker weet, zijn de
meeste deskundigen van mening dat de haargroei
door verscheidene structuren wordt teweeggebracht.
Hieronder vallen: de papil, het haarbolletje en de
kiemen van de uitwendige wortelschede van de
follikel. Aangezien deze structuren langs de gehele
lengte van de follikel liggen, lijkt het logisch dat de
gehele follikel en alle "haargroei-elementen" moeten
worden vernietigd.

Bovendien geldt zelfs voor deskundigen
die menen dat alleen de papil behoeft te worden
vernietigd, dat zij dienen te begrijpen dat de papil
een bewegend doel is.

DE PAPIL: EEN BEWEGEND DOEL

Stel nu eens dat alleen de papil verantwoordelijk is
voor de haargroei en het enige doel is voor de
elektrolysebehandelingen. Dan zouden elektrolyse-
behandelingen die alleen de papil vernietigen, ef-
fect hebben.

Vele elektrologen gaan er echter van uit dat
de papil op de plaats blijft en met de punt van de
ontharingsnaald gemakkelijk te vinden is. Zij
adviseren de naald in te steken tot anagene diepte en
alleen de papil te lokaliseren en te coaguleren. Deze
benadering is echter onjuist.

Vanwege fouten in medische tekeningen
zijn veel elektrologen en schrijvers van mening dat
de papil onbeweeglijk is en zich steeds op anagene
diepte bevindt. Er zijn zelfs studieboeken over

elektrisch ontharen met foutieve tekeningen van de
haar, waarbij de papil op anagene diepte blijft,
terwijl de follikel en haar zich terugtrekken in de
telogene fase (Figuur 1).

De papil is echter een bewegend doel. De
papil trekt omhoog met de krimpende telogene
follikel en kan wel twee derde van de oorspronkelijke
diepte van de follikel hoger komen te liggen. Dit
fenomeen wordt "papiltrek" genoemd.

Denk eraan dat de blend-methode
vernietiging veroorzaakt over de gehele lengte van
de follikel. Daarom vernietigt de blend-methode de
papil, ongeacht waarheen de papil "getrokken" is,
of in welk groeistadium de follikel zich bevindt
(anageen, catageen of telogeen). Dit aspect van de
blend-behandeling is waarschijnlijk de grootste
reden waarom de blend-methode zo effectief is
(Figuur 2).

Natuurlijk zijn andere methodes waarbij
vernietiging plaatsvindt over de gehele diepte van
de follikel ook effectief. DC-stroom en handmatige
thermolyse op een laag niveau heeft ook zeer goede
resultaten, met een minimale nagroei.

ONJUIST JUIST

Figuur 1
Follikel in het telogene groeistadium. Sommige schrijvers laten
foutief de papil zien die op anagene diepte blijft. In werkelijkheid
gaat de papil omhoog met de krimpende haarfollikel.
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Figuur 2

Boven: Het effect van automatische HF (vernietigt alleen de papil), en de blend-methode op een follikel op anagene diepte—beide
methodes slagen erin de papil te vernietigen.

Onder: Het effect van automatische HF (vernietigt alleen de papil), en de blend-methode op een follikel in de telogene fase. Merk op
dat de automatische HF de papil gemist heeft, terwijl de blend-methode de papil met succes vernietigt.
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HET DOEL VAN DE BLEND-METHODE

Het doel van de blend-methode is dus het vernietigen
van de gehele follikel om nagroei van de haar te
voorkomen. Maar als er stroom door de bovenste
lagen van de huid gevoerd wordt, kan dat sporen
nalaten en zelfs littekens veroorzaken.

Zoals u tijdens uw opleiding zult ontdekken,
zal, wanneer de naald in de follikel is gestoken, de
HF-stroom aan de punt van de naald beginnen en
naar boven werken, waarbij vernietiging plaatsvindt
in een peervormig patroon. De blend-therapeute
moet weten wanneer ze de stroom niet verder mag
laten stijgen, opdat de huidoppervlakte niet
vernietigd wordt!

Kon de elektrologe maar een kijkje onder
de huid nemen om te zien waar de stroom heengaat.
Kon ze de HF-stroom maar stopzetten wanneer de
follikel geheel vernietigd is, maar het bovenste
weefsel nog niet aangetast is.

Met de blend-methode kan inderdaad onder
de huid "gekeken" worden! Zoals u zult zien, gebruikt
de blend-elektrologe de eigenlijke structuur van de
haar en de follikel zelf, samen met de "tweehandige"
techniek, om er zo achter te komen wanneer de
stroom het kritieke punt heeft bereikt.

Eerst zal ik de structuren beschrijven die
van belang zijn voor dit "kijkje onder de huid". Dan
zal ik uiteenzetten hoe deze structuren worden ge-
bruikt in de "tweehandige" techniek.

STRUCTUREN DIE U ONDER DE HUID
LATEN "KIJKEN"

HET ANKER

De haarwortel verbindt (of "verankert") de haar met
de follikel—maar de bovenste wortel is het echte
anker.

Het anagene anker: Het onderste deel van
de haar is zacht en niet sterk verbonden. Het bovenste
deel van de haar is stug en is verbonden met de
wortel. De wortel zit op zijn beurt weer goed vast

aan de epidermis en is nauw verbonden met de
huidschede. De gehele wortel in de bovenste follikel
houdt de haar vast of "verankert" hem. Wanneer een
haar uitgetrokken wordt, laat de wortel de huidschede
los en trekt hij zich los van de epidermis.

Het telogene anker: Onderzoek van haar
en follikel in de telogene fase laat wederom zien dat
voornamelijk de bovenste wortel de haar verankert.

In de telogene fase krimpt de gehele onderste
haarstructuur. De wortel krimpt en het bolletje
verdwijnt. Toch zit de haar goed vast, omdat de
voornaamste verankeringsmechanismen nog steeds
aanwezig zijn.

DE GEVARENZONE

De opperhuid en epidermis—in wezen alles boven
de talgklier—wordt de "gevarenzone" genoemd.
Als de stroom omhoog gaat en deze zone vernietigt,
kan dit resulteren in zichtbare littekens.

Littekenweefsel vervangt iedere behandelde
follikel. Als de follikel echter goed is behandeld,
vormt het littekenweefsel zich voornamelijk in de
onderste follikel. Als de opperhuid ernstig be-
schadigd is, kan er littekenweefsel ontstaan in de
bovenste follikel.

Er kan aanzienlijke schade ontstaan aan het
weefsel onder de gevarenzone, die nauwelijks
cosmetische consequenties heeft. Goed uitgevoerde
elektrolyse beschadigt alleen de diepliggende
weefsels en niet de opperhuid, en laat dus geen
zichtbare littekens achter.

HET DILEMMA

Dit is het dilemma: U moet het doelgebied
vernietigen—de hele follikel onder de talgklier—
zonder de gevarenzone te vernietigen (Figuur 3).
Dit lijkt onmogelijk, aangezien het te behandelen
gebied onder de huid ligt en onzichtbaar is. Dit
probleem zou opgelost zijn als we maar op de een of
andere manier onder de huid konden kijken om
alleen het doelgebied te coaguleren.
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GEVAREN-
ZONE

DOELGEBIED

Figuur 3
Het doelgebied moet worden gecoaguleerd om de haar te verwijderen.
Vernietiging van de gevarenzone kan echter resulteren in littekens.
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Opmerkelijk genoeg kunt u met de
blend-methode onder de huid "kijken" en de plaatsing
van de destructieve stroom beheersen. U kunt het
hele doelgebied coaguleren zonder de gevarenzone
te vernietigen. De blend-methode volbrengt deze
schijnbaar onmogelijke taak door gebruik te maken
van de structuur van de haar, "wortel" en follikel
zelf.

Voor de blend-methode is de enige en
belangrijkste structurele component de plaats van
het zogeheten anker. Het anker ligt helemaal binnen
het doelgebied en onder de gevarenzone (Figuur 4).
De blend-methode profiteert van dit gelukkige
"toeval".

Laten we nu eens kijken hoe de tweehandige
techniek ("progressieve epilatie" genaamd) de
structuur van de haar en follikel gebruikt om onder
de huid te "kijken". Door het gebruik van deze
structuren en de tweehandige techniek kan de
elektrologe de gehele follikel vernietigen zonder
dat de stroom in de gevarenzone komt. Hierbij
wordt de opperhuid beschermd en zijn sporen en
littekenvorming geen probleem.

PROGRESSIEVE EPILATIE

Progressieve epilatie gaat als volgt. U steekt de
naald in tot volle anagene diepte—of de haar nu in
de anagene, catagene of telogene fase is. Dit doet u,
omdat u niet de precieze plaats van het doelgebied
weet—zoals de papil (denk aan de "papiltrek").
Maar u weet dat het hele doelgebied in alle groeistadia
van de haar altijd ergens tussen volle anagene diepte
en de bovenkant van het anker ligt.

Met de andere hand houdt u de haar vast
met een pincet. U schakelt de stroom in. Coagulatie
begint aan het puntje van de naald en gaat omhoog
in een peervormig patroon. Terwijl de stroom
aanstaat, licht u zachtjes de haar op. Als het anker
los is, wordt de haar geëpileerd en de stroom
uitgeschakeld—de haar is behandeld.

Wanneer het anker los is, weet u twee
dingen: ten eerste, dat het hele doelgebied, het
onderste twee derde deel van de follikel, is
gecoaguleerd. Ten tweede, dat de stroom de geva-
renzone, het bovenste derde deel van de follikel,
niet heeft bereikt. De stroom heeft wel het zogeheten
kritieke punt—tussen het doelgebied en de
gevarenzone—bereikt. Dan schakelt u de stroom
uit, omdat u genoeg heeft gedaan om het doelgebied
te vernietigen en de huid te beschermen tegen
overbehandeling en onnodige schade.
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Figuur 4
In de anagene, catagene en telogene fase is het anker gelijk: het ligt helemaal binnen
het doelgebied en onder de gevarenzone. Het kritieke punt ligt tussen deze gebieden.
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GROEISTADIA

Progressieve epilatie heeft in alle groeistadia van de
haar succes. In de anagene fase steekt u de naald in
tot volle diepte van de follikel. De stroom gaat
omhoog, vernietigt het doelgebied en bevrijdt het
anker.

In de catagene en telogene fase is de follikel
gekrompen, maar u volgt dezelfde procedure. U
steekt de naald in tot volle anagene diepte en laat de
stroom omhoog gaan tot het kritieke punt bereikt is.
Het anker raakt los en de haar laat zich gemakkelijk
epileren. Wederom is het doelgebied vernietigd
maar de gevarenzone beschermd.

KAN DE BLEND-METHODE TOEGE-PAST
WORDEN ZONDER DE TWEE-HANDIGE
TECHNIEK?

Om de een of andere reden willen beginnende
elektrologen de blend-methode toepassen zonder
gebruik te maken van de tweehandige techniek.
Helaas gebruiken vele ervaren elektrologen een
blend-apparaat zonder de tweehandige techniek te
gebruiken. Laat ik een belangrijke stelling poneren:
u past de blend-methode niet toe, tenzij u de
tweehandige techniek gebruikt. Progressieve epilatie
is de kern van de blend-methode.

Ongeacht hoe moeilijk of vervelend
progressief epileren te leren is, u moet het leren! In
het begin is de procedure moeilijk, maar kijk eens
naar het alternatief. Zonder deze techniek weet u
nooit zeker of het doelgebied grondig is vernietigd.
U kunt niet weten of de stroom de gevarenzone
heeft aangetast. Het niet gebruiken van deze techniek
bevordert de kans op nagroei en de kans op littekens.
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Hieronder volgt een stapsgewijze handleiding voor
de blendmethode. De volgende vier hoofdstukken
gaan over het insteken van de naald, de instellingen
van de stroom en progressieve epilatie.

HET INSTEKEN
VAN DE NAALD

Hoofdstuk

Sleutelwoorden:

Wegwerpnaald
Gelijkrichten
Wegwijzer
Insteekdiepte
Schuim
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STRIJK DE HUID GLAD

Houd de pincet en de naaldhouder vast met duim en
wijsvinger. Gebruik de andere vingers om zachtjes
op de huid te drukken en deze glad te strijken.
Afhankelijk van uw stijl kunnen de vingers naar
binnen gericht gehouden worden (Figuur 1) of ze
kunnen alle naar buiten gericht zijn. Het gladstrij-
ken verstevigt de huid en vergemakkelijkt het
insteken van de naald in de follikel.

GELIJKRICHTEN MET DE WEGWIJZER

Om de naald goed te richten, concentreert u zich op
de punt van de naald en de follikel-opening. Plaats
de punt in de follikelopening. Laat de naald parallel
lopen met de eerste millimeter van de haarschacht
die uit de haarfollikel te voorschijn komt (Figuur 2).

In de meeste gevallen wijst de eerste milli-
meter van de haarschacht de juiste plaats aan van de
follikel. Dit deeltje wordt daarom "wegwijzer"
genoemd. Bijna alle haren komen recht uit de follikel
omhoog en buigen daarna om. Het ligt voor de hand
dat een juist ingestoken naald parallel loopt met de
wegwijzer, en niet met de bovenste haarschacht.

De wegwijzer is nauwkeurig, want deze
komt net uit de follikel en is iets vochtig. Hoe verder
naar buiten, hoe droger de haarschacht wordt, en
dan krult deze. Dit krullen is net als een nat lintje dat
aan een kant droogt en krult (Figuur 2). Houd de
naald, als hij eenmaal is ingestoken, stil terwijl de
stroom de follikel coaguleert. Beweeg de naald
heen en weer noch op en neer.

STEL DE INSTEEKDIEPTE VAST

Als de behandeling enige minuten aan de gang is,
heeft u al enkele anagene haren geëpileerd. Steek de
naald in bij een gelijk uitziende anagene haar en
coaguleer de follikel grondig. Haal de naald uit de
follikel en houd de pincet dicht bij de huid. Pak de
haar vast en epileer hem. De geëpileerde wortel en
haarschacht vormen de insteekdiepte (Figuur 3).

Houd de geëpileerde haar langs de naald en
bepaal in gedachten de juiste diepte voor de naald.
Steek de naald tot deze diepte in bij iedere haar van
ongeveer dezelfde lengte in het te behandelen gebied.
Houd bij deze bepaling ook rekening met de
haarwortel en haarschacht. De juiste insteekdiepte
loopt van het haarbolletje tot waar de pincet de haar
vasthoudt. (De schacht wordt vaak vergeten.)

Figuur 1
Houd de pincet en naaldhouder losjes vast. Strijk de huid zachtjes glad en "verstevig" hem.
Plaats de pincet dicht bij de haar, onder een hoek van 90 ten opzichte van de naald.
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INSTEEKDIEPTE

Figuur 3
Een anagene haarwortel en -schacht vormen de
"insteekdiepte". Houd een geëpileerde haar langs de naald
om de juiste insteekdiepte vast te stellen.

Figuur 2
Plaats de punt van de naald in de follikelopening.
Laat de naald parallel lopen met de "wegwijzer".

Epileer geen haar met de pincet om als
insteekdiepte te gebruiken. Denk eraan dat een
anagene haar wordt gebruikt als insteekdiepte. Het
kan enkele minuten duren voor u de "goede" anagene
haar vindt; ondertussen hebt u talloze telogene en
catagene haren te pakken gehad. Cliënten komen
echter naar ons toe voor permanente haarver-
wijdering, en niet voor het epileren met enkel een
pincet. Epileren met een pincet veroorzaakt ook een
ophoping van de schacht, waardoor de haar een iets
kortere wortel heeft dan een juist geëpileerde anagene
haar.

Bij het voortzetten van de behandeling blijft
een heel kleine hoeveelheid "DC-schuim" aan de
naald kleven, precies ter hoogte van de huid. Gebruik
dit restant als indicator voor de juiste insteekdiepte.
Na enige tijd hoopt er zich te veel schuim op, wat de
indicator onnauwkeurig maakt. Als u te veel
restanten ziet, haal deze er dan af met de pincet.

WEGWIJZER
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Figuur 4
De stand bij het gezicht.De instrumenten onder

een hoek van 900
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Hoofdstuk

HF-INSTELLINGEN
De HF-stroom beheerst de plaatsing van zowel de
HF-coagulatie als de DC-loog in de follikel. Daarom
leidt de HF de blend-procedure. DC wordt louter
aan de procedure toegevoegd met een wiskundige
vergelijking. Voor de blend-methode is HF de Hoofd-
stroom!

De goede HF-niveaus worden eerst
bepaald—zonder DC. De fout die blend-elektrologen
het meest maken, is de behandeling te beginnen met
HF en DC samen.

Sleutelwoorden:

Hoogfrequentie (HF)
Beginpunt
Werkpunt
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SCHAKEL DE AUTOMATISCHE
INSTELLINGEN UIT

Tegenwoordig zijn bijna alle blend-apparaten
uitgerust met automatische of geautomatiseerde
instellingen. Van deze instellingen zijn er maar
weinig nodig; sommige zijn zelfs slecht voor de
blend-methode. Volg de instructies in uw ge-
bruiksaanwijzing en schakel de automatische
functies uit. Schakel de pieptonen, seconden-tell-
ers, huidvochtigheidsmeters en eventuele voet-
schakelaars uit.

Voor onze doelstellingen hebben we alleen
een handmatig bediende instelling voor de
HF-sterkte nodig en een aparte voetschakelaar om
de HF in en uit te schakelen. (Ook een aparte
DC-voetschakelaar).

STEL HET BEGINPUNT IN

De gebruiksaanwijzing van uw epileerapparaat moet
het juiste HF-beginpunt aangeven. (In uw
gebruiksaanwijzing kan dit ook wel het beginpunt
van de "face-techniek" genoemd worden).

Het beginpunt is een bepaald getal op de
wijzerplaat, zoals "1" of "3", of een getal op de
HF-meter, zoals "40". Als de gebruiks-aanwijzing
het beginpunt niet aangeeft, moet u het zelf zoeken.
Helaas geven sommige ge-bruiksaanwijzingen
onjuiste gegevens; het is aan te raden om het juiste
beginpunt zelf even te verifiëren.

Verifieer het beginpunt door zelf te
experimenteren. Stel de HF in op het vermeende
beginpunt. Steek de naald een haar van normale
dikte van uw eigen arm in en schakel de stroom in.
U moet nu gedurende twee tot drie seconden zachte
stroom voelen. Houd de stroom gedurende een
goede 20 seconden ingeschakeld. Overbehandeling
mag gedurende deze 20 seconden niet plaatsvinden,
en de haar moet zonder inspanning te epileren zijn.
Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan is het
beginpunt van uw epileerapparaat juist ingesteld.

Het beginpunt is de laagste HF-instelling—
ga niet lager. Wordt de stroom lager ingesteld, dan
draait het warmtepatroon zich om. Begin alle
behandelingen op deze "beginpuntsinstelling". Gun
de cliënte de tijd om aan de lage stroom te wennen,
en laat dan langzaam de HF-stroom oplopen.
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Figuur 1
Voorbeeld blend-apparaat: dit getekende "demo-apparaat" wordt alleen
voor demonstratie gebruikt. De HF-waarden hoeven niet overeen te komen
met uw epileerapparaat.

Het zoeken van de HF-instelling:
- DC is uitgeschakeld.
- HF-instelling staat op beginpunt "1".
- HF is ingeschakeld.
- HF stroomt gedurende 20 seconden.

Opmerking: ik heb ter demonstratie een denkbeeldig
epileerapparaat getekend (Figuur 1 en 2). Op dit
apparaat is het HF-beginpunt "1". Dit is echter
geen echt epileerapparaat. Dat van u heeft andere
getallen.

TEL DE SECONDEN

Stel de HF in op het beginpunt ("1" op ons
denkbeeldig epileerapparaat), steek de naald in en
schakel de HF in met de voetschakelaar. Vraag de
cliënte of ze de stroom voelt! U moet met uw cliënte
communiceren om te weten of coagulatie plaatsvindt
(Figuur 1).

Als de cliënte dit beaamt, ga dan door met
het geven van stroom. Wees niet bang om pijn te
bezorgen, want u werkt met de laagste instelling.
Als de cliënte zegt dat ze "niets" voelt, verhoog dan
de HF tot ze wel stroom voelt.

Terwijl de HF doorstroomt, pakt u de haar
vast met de pincet. Trek voorzichtig aan de haar om
te zien of hij loslaat. Trek niet constant aan de haar.
Probeer het voorzichtig om de paar seconden.
Uiteindelijk zal de haar loslaten zonder dat u eraan
hoeft te trekken.

Steek de naald nu in een andere haar in.
Schakel de HF in en tel de seconden - tot 20. Trek
wederom voorzichtig aan de haar. Als de haar
binnen 20 seconden loslaat, schakel de HF dan uit
en let op de tijd. Een haar kan bijvoorbeeld loslaten
na 15 seconden.

Als de haar niet na 20 seconden loslaat,
verhoog dan de HF-stroom. De huid is dan droog en
heeft meer stroom nodig. Wanneer de epilatietijd
langer is dan 20 seconden, vindt er bijna geen
coagulatie plaats. U hoeft dus niet aan uw cliënte te
vragen of de stroom te sterk is, omdat ze niets voelt.
Uiteraard, als de naald helemaal verkeerd is
ingestoken zal de haar niet na 20 seconden loslaten,
maar ook niet na 100 seconden. Zorg ervoor dat u de
naald goed insteekt.
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Figuur 2
Voorbeeld blend-apparaat: we hebben ontdekt dat het "werkpunt"
hier net boven de "2" op de HF-wijzerplaat ligt, met een epilatietijd
van twaalf seconden.

Het zoeken van het werkpunt:
- DC is uitgeschakeld.
- De pijngrens van de cliënte is "2".
- De haar laat na twaalf seconden los.
- Het werkpunt is gevonden.

ZOEK HET WERKPUNT

Herhaal deze testprocedure enkele malen. Voer de
HF-sterkte steeds langzaam op als u een andere haar
coaguleert en epileert. Uiteindelijk zult u het
werkpunt vinden; het precieze HF-niveau om de
haren bij deze ene cliënte te verwijderen. Op ons
"demo-epileerapparaat" staat de HF-sterkte net
boven de "2", met een epilatietijd van twaalf
seconden (Figuur 2).

Het werkpunt bestaat dus uit twee factoren:
het werkelijke getal op de HF-wijzerplaat (of meter),
en het aantal seconden dat nodig is om de haar te
epileren. Beide factoren worden voornamelijk door
de pijngrens van de cliënte bepaald. Communicatie
met de cliënte maakt het gemakkelijker om deze
weerstand te vinden.

Laat de cliënte weten wat u gaat doen.
Vertel haar bijvoorbeeld dat u probeert haar
"pijngrens" te vinden en dat een hogere stroom de
haar in kortere tijd vernietigt. Probeer de cliënte
actief te betrekken bij het vinden van het HF-niveau
dat een "verdraaglijk ongemak" veroorzaakt.

Wees niet te aardig tijdens de gezamenlijke
zoektocht naar het vinden van het werkpunt. Zeg
niet: "O. sorry. Doet het te veel pijn?" Blijf nuchter
en zakelijk praten, want te veel toegeven verlaagt
het psychologisch kunnen hanteren van de pijn.
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Hoofdstuk

DC-INSTELLINGEN
Zoals we hebben gezien, is het vinden van het
HF-werkpunt, afhankelijk van de pijngrens van de
cliënte, geen moeilijke opgave. Ondanks dit gemak
geeft de procedure belangrijke informatie die nodig
is voor het toevoegen van DC.

Eigenlijk geeft het werkpunt de elektrische
weerstand van de huid aan. Zo heeft een droge huid
een hoge weerstand, waardoor er meer HF nodig is
om coagulatie te bewerkstelligen. Aan de andere
kant heeft een vochtige huid minder HF nodig om
coagulatie te bewerkstelligen, omdat de elektrische
weerstand relatief laag is.

Eenmaal ontdekt, fungeert het HF-werkpunt
als wegwijzer voor de DC. De HF baant deze weg
voor de DC en zorgt voor de juiste "menging"
(blending) van de twee stroomsoorten.

Sleutelwoorden:

Loogeenheid
Loogkaart
Blend-formule
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LOOGEENHEID

Toen Hinkel de commerciële formule voor de
loogproductie had begrepen, ontwikkelde hij een
eenvoudig maatstelsel voor de loogproductie in de
follikel. Hij noemde dit maatstelsel een "loogeen-
heid". Dit maatstelsel is echter niet waarneembaar.
Instrumenten kunnen dergelijk kleine hoeveelheden
die in het menselijk lichaam geproduceerd worden
niet meten of wegen. Volgens Hinkel kunnen we
ons beter "[de loogeenheid] voorstellen als een
klein druppeltje ... loog-oplossing". Het begrip
"loogeenheid" is dus maar een idee.

Hinkel legt uit dat een loogeenheid het
product is van de hoeveelheid stroom (in milli-
ampères DC), vermenigvuldigd met de stroomtijd
(in seconden).

Bijvoorbeeld: er worden 20 loogeenheden
geproduceerd wanneer een tiende mA DC gedurende
20 seconden door de follikel stroomt. Dezelfde
hoeveelheid wordt geproduceerd wanneer er twee
tiende mA gedurende tien seconden stroomt. Bij
vier tiende mA worden 20 eenheden geproduceerd
in slechts vijf seconden (Figuur 1). Hoewel "onecht",
is het maatstelsel voor de loogeenheid perfect voor
de blend-methode.

LOOGKAART

Met de loogeenhedenformule begon Hinkel aan het
toedelen van de juiste hoeveelheden loog voor alle
haartypen. Hij bestudeerde stapsgewijs het werk
van degenen die het meeste succes hadden met het
vernietigen van haarfollikels. Hij noteerde de
instellingen van het apparaat en de epilatietijden.
Hij testte de formule op alle haartypen.

Zo noteerde hij dat dikke haren op het
lichaam meestal na twaalf seconden verwijderd
werden (HF-epilatietijd). Degenen die de beste
resultaten hadden, stelden de DC-meter meestal in
op vijf tiende. Als de epilatietijd sneller was,
bijvoorbeeld zes seconden, dan verhoogden dezelfde
elektrologen de DC tot tien tiende. Met het gebruik
van de formule ontdekte Hinkel dat de elektrologen
in beide gevallen 60 loogeenheden toedienden aan
dikke haren.

Gedurende zo'n 20 jaar heeft Hinkel
geëxperi-menteerd en gegevens verzameld. Op ba-
sis van deze informatie deelde hij hoeveelheden
loog toe aan ieder haartype. Zodoende heeft hij de
loogeenhedenkaart in het leven geroepen
(Figuur 2).
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Figuur 1
LOOGEENHEID is het product van de stroom vermenigvuldigd met de tijd. Merk op dat
naarmate de stroom toeneemt, minder tijd nodig is om dezelfde hoeveelheid loog te produceren.
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GEBRUIK DE HF-EPILATIETIJD

In het vorige hoofdstuk heeft u geleerd dat het
werkpunt wordt bepaald door de HF. Het werkpunt
geeft natuurlijk de tijd aan die nodig is om de haar
te epileren. U heeft geleerd dat, met de juiste
HF-sterktes, alle haren binnen drie tot twintig
seconden loslaten. Voor iedere haar heeft u dus
maar drie tot twintig seconden epilatietijd. Het
kennelijke probleem is nu hoe u de juiste hoeveelheid
loog binnen het tijdsbestek van drie tot twintig
seconden geeft.

Stel u weer voor dat de DC als een water-
kraan loog "ingiet", en dat de follikel een container
is. Iedere follikel moet worden gevuld met een
bepaalde hoeveelheid loog. Het is duidelijk dat, als
u minder tijd heeft om de loog "in te gieten", u de
DC-kraan wijder moet openzetten.

Stel u voor dat u een 60-eenheden haar
behandelt. Als u 60 seconden de tijd had om de
follikel te vullen, zou u een tiende mA DC kunnen
geven. Maar wat nu als de HF-epilatietijd 20
seconden is? Om de follikel te vullen, moet u de DC
verder opschroeven opdat de loog er sneller
"ingegoten" wordt. Als de DC opgeschroefd is naar
drie tiende mA, produceert u 60 loogeenheden in 20
seconden. (3 x 20 = 60 eenheden). Als de epilatietijd
slechts tien seconden bedraagt voor de 60-eenheden
haar, schroeft u de DC op naar zes tiende mA (6 x
10 = 60 eenheden).

Het idee van loogeenheden heeft twee
betekenissen. Ten eerste identificeert het de
haartypen. U kijkt naar een haar en schat de dikte in
eenheden. Ten tweede vertelt het u de hoeveelheid
loog die nodig is om vernietiging van de follikel te
bewerkstelligen. Of u nu HF gebruikt of niet, de
follikel moet de juiste loogeenheden krijgen, in
overeenstemming met het eenheden-type.

STEL DE LOOGEENHEDEN VAST

Als u naar een haar kijkt en deze kunt zien in termen
van loogeenheden, kunt u de juiste hoeveelheid
loog vaststellen die gegeven moet worden. Laat u
zich niet van de wijs brengen door de eenvoud van
dit idee.

Eenvoudig gezegd, u bepaalt hoeveel
loogeenheden u de follikel geeft—niet het
epileerapparaat. U kijkt naar de haar. U beoordeelt
welk eenheden-type hij is (30, 45, 60, enz.). Dan
geeft u de follikel die hoeveelheid loog.

Bij het gebruik van een tiende mA DC
zonder HF zou u zich nooit zorgen hoeven te maken
over de instellingen van het apparaat. Een
60-eenheden haar zou dan na ongeveer 60 seconden
loslaten. Het toevoegen van HF zorgt echter voor
een geheel nieuwe situatie, omdat de epilatietijd erg
wordt verkort.

Figuur 2
LOOGEENHEDENKAART: elk haartype krijgt een bepaalde hoeveelheid loog. Fijne haren hebben maar 15 of
30 eenheden nodig, normale haren krijgen 45 eenheden en dikke haren hebben 60 of 80 eenheden loog nodig.

LOOGEENHEDENKAART
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Figuur 3
Deel de "eenheden" door de seconden om de
DC-instelling te vinden. Merk op dat bij minder
tijd meer DC nodig is. (De tijden in de tabel zijn
normale epilatietijden voor ieder haartype).

DE BLEND-FORMULE

Hinkel heeft een eenvoudige formule bedacht: deel
de loogeenheden door de seconden van de epilatietijd
om de DC-instelling te vinden. Dit systeem gaat op
voor feitelijk alle haartypen en epilatietijden. Laten
we eens kijken hoe het in zijn werk gaat.

Stel u eens voor dat u een haar inschat als
zijnde een 30-eenheden type. U komt dan tot de
ontdekking dat het HF-werkpunt op tien seconden
epilatietijd ligt. U weet nu twee dingen: de benodigde
hoeveelheid loog (30 eenheden) en de tijd die u
heeft om de loog "in te gieten" (tien seconden). U
deelt dan 30 eenheden door tien seconden en krijgt
"3".

STEL DE DC-METER IN

Het getal dat u krijgt door de eenheden te delen door
de seconden is de feitelijke DC-instelling. In ons
voorbeeld is de quotiënt "3". Stel de DC-meter in op
drie tiende mA. (Alle epileer-apparaten zijn anders,
controleer dus aan de hand van uw gebruiksaan-
wijzing de instelling van de meter op uw apparaat).

De beste manier om deze techniek onder de
knie te krijgen is oefenen. Stel u voor dat u een
15-eenheden haar behandelt in ongeveer vijf
seconden. Deel dan vijftien door vijf en u krijgt "3".
Stel de DC-meter in op drie tiende mA. Als u 80
eenheden haren behandelt die gemiddeld elf
seconden epilatietijd nodig hebben, deel dan 80
door elf en u komt op "7,3". Rond het getal af en zet
de DC-meter op zeven tiende mA. Zoals u ziet,
vergt een kortere epilatietijd een hogere DC-sterkte
(Figuur 3).

Een waarschuwing: Gebruik geen DC-
instellingen die wiskundig gezien nauwkeurig zijn.
Probeer nu niet instellingen als 4,5 tiende te vinden,
maar rond het getal gewoon af. Het is niet belangrijk
om de precieze instellingen te vinden. Denk eraan
dat u de twee stroomsoorten voornamelijk "mengt
en in balans brengt".

Gebruik geen secondentellers. Tel de
seconden zelf. Sommige epileerapparaten hebben
piep-tonen om de tijd aan te geven. Gebruik ze niet.
U zult merken dat de epilatietijd niet zo precies
moet zijn dat uw eigen oordeel terzijde wordt
geschoven.

VELLUS

bovenlip

zijk
ant g

ezic
ht

FIJN TERMINAAL

bovenlip
, g

ezic
ht

en arm
en

NORMAAL TERMINAAL

gezic
ht, k

in, arm
en

en buik DIK TERMINAAL

kin, b
enen, ru

g schouders,

bikinilijn
HEEL DIK TERMINAAL

mannenbaard en ru
g

sec = epilatietijd in seconden
DC tiende milliampère

DC-instellingen

Chart by Michael Bono

eenh. eenh. eenh. eenh. eenh.



27

Hoofdstuk

PROGRESSIEVE EPILATIE
Voor de blend-methode is "progressieve epilatie"
het belangrijkste controlesysteem. Hiermee worden
de bediening van het apparaat, het "blend-
programma" en uw professioneel inzicht in één
proces verenigd.

Nu bent u zover dat u de juiste naald kunt
kiezen, het "werkpunt" kunt vinden en de DC-meter
kunt instellen. Wat heel belangrijk is, is dat u het
apparaat kunt bedienen.

De blend-methode is echter meer dan het
bedienen van een apparaat. Inzicht in het
belangrijkste onderdeel. Is de huid vochtig of
gevoelig? Is de haar geheel behandeld? Is er sprake
van overbehandeling?

Dergelijke vragen worden alleen
beantwoord met een scherp beoordelingsvermogen
en inzicht. U zult zien dat progressieve epilatie het
bedrijfssysteem is dat professioneel inzicht en
epileertechniek tot één proces samensmeedt.

Sleutelwoorden:

Progressieve epilatie
Naloogtijd
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Het concept van progressieve epilatie is simpel. Het
is als het keuren van een aardappel om te zien of hij
gaar is. Of u een aardappel nu kookt, bakt of poft, u
keurt hem door er met een mes in te prikken (Figuur
1). Een bepaald "gevoel" vertelt u of de aardappel
gaar is. Of u nu op een eenvoudige houtkachel of in
een moderne magnetron kookt, u keurt de aardappel
met een mes.

Op eenzelfde wijze vertelt progressieve
epilatie u wanneer de haar klaar is. Beide
stroomsoorten zijn ingeschakeld, en u licht de haar
voorzichtig op tot deze loslaat met "precies het
goede gevoel". Wellicht moet u de stroom iets aan-
passen of meer tijd nemen om dit "precies goede
gevoel" te krijgen.

Het "precies goede gevoel" van de perfect
geëpileerde haar kan niet worden gemeten, maar
hangt af van uw tastzin. Een goed behandelde haar
biedt weinig "gevoelsweerstand" wanneer deze

wordt geëpileerd. Toch moet er wel enige weer-
stand worden gevoeld.

Met tijd, geduld en oefening zult u deze
belangrijke techniek onder de knie krijgen. Maar of
u nu een eenvoudig blend-apparaat gebruikt of een
geautomatiseerd apparaat, progressieve epilatie is
de enige manier om een goed behandelde haar te
controleren!

HET ANKER

Voor wat wij willen, hoeven we ons alleen maar te
concentreren op het anker. Wanneer het anker het
vernietigde weefsel loslaat en de haar geëpileerd
wordt, mag u ervan uitgaan dat de haar goed
behandeld is. Of de haar zich nu in de anagene,
catagene of telogene fase bevindt, de positie van het
anker is bijna gelijk. Zodoende krijgen alle haren in
alle groeistadia dezelfde behandeling.

Figuur 1
Progressieve epilatie is als het keuren van een aardappel om te zien of hij gaar is.
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STEEK IN TOT ANAGENE DIEPTE

U weet tot hoever u moet insteken wanneer u de
insteekdiepte vaststelt. In de praktijk steekt u gewoon
in tot anagene diepte.

Met gebruik van de insteekdiepte kan het
doelgebied van de anagene haar worden vastgesteld,
omdat de papil op anagene diepte zit. Bij een catagene
of telogene haar komt de papil echter omhoog. U
weet daarom nooit de precieze plaats van de papil en
het doelgebied van een catagene of telogene haar.

Of de haar zich nu in de anagene, catagene
of telogene fase bevindt, het hele doelgebied ligt
altijd ergens tussen de anagene diepte en de
bovenkant van het anker. U steekt dus in tot anagene
diepte. De stroom gaat omhoog en zal uiteindelijk
het anker losmaken. De haar wordt geëpileerd. U
vernietigt dus het hele doelgebied, ongeacht de
plaats ervan.

Steek bij alle haren van dezelfde dikte tot
dezelfde diepte in. Als u bijvoorbeeld 45-eenheden
haren op de kin behandelt, steek dan in tot de door
u vastgestelde anagene diepte bij alle vergelijkbare
45-eenheden haren. Als u fijnere of dikkere haren
behandelt in hetzelfde gebied, bijvoorbeeld
15-eenheden haren, moet u voor deze andere
haardiktes de goede insteekdiepte zien te vinden.

U heeft de naald ingestoken en de stroom
ingeschakeld, en u ziet dat de huid vlak blijft. Soms
wordt de naald enigszins opgetild, waardoor de
huid "opbolt" (Figuur 2-B). Door deze fout schuift
de naald omhoog in de follikel, met als gevolg dat
het lager gelegen doelgebied niet behandeld wordt,
maar de gevarenzone vaak door de HF beschadigd
wordt.

Beginnende elektrologen drukken de naald
vaak naar beneden, waardoor ze een kuiltje in de
huid maken (Figuur 2-C). Deze veelgemaakte fout
zorgt voor ongelukkige resultaten. Wanneer de naald
tegen de epidermis wordt aangedrukt, maakt de HF
"kortsluiting" met de opperhuid. Het gevolg is dat
de onderste follikel bijna geen HF-stroom krijgt.
Deze fout veroorzaakt zelden overbehandeling, daar
de HF wordt geabsorbeerd via een groot oppervlakte
van de epidermis, wat geen kwaad kan. Maar de
haar wordt onvoldoende behandeld en komt terug.

Figuur 2
A) Tijdens de behandeling moet de huid vlak blijven. B) Het oplichten
van de naald veroorzaakt "opbolling". De follikel wordt onvoldoende
behandeld en de opperhuid wordt beschadigd. C) Het naar beneden
drukken van de naald veroorzaakt een kuiltje en sluit de HF kort.
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HOUD DE HAAR MET DE PINCET VAST

Nadat de naald is ingestoken en beide stroomsoorten
zijn ingeschakeld, houdt u de haar met de pincet
vast. Hoewel het makkelijker is, houd niet eerst de
haar vast om daarna de naald pas in te steken! ( De
meeste beginnende elektrologen maken deze fout.)

Als u met de pincet de haar vasthoudt, staat
de haar onder lichte spanning, waardoor de
ogenschijnlijke richting van de wegwijzer enigszins
verandert. De eerste millimeters van de haar buiten
de follikel moeten volledig met rust gelaten worden,
zodat de juiste insteekhoek kan worden bepaald.

Probeer rustig de haar vast te pakken. Denk
eraan dat alleen het uiteinde van de pincet de haar
vasthoudt. Zorg ervoor dat de pincet en de naald
elkaar niet raken als u de haar vasthoudt. Dit
pincet-tegen-naald-contact sluit de HF kort in uw
lichaam, waardoor er geen stroom in de follikel
komt.

CONTROLEER DE HAAR VOORZICHTIG

Controleer de haar voorzichtig als de naald is
ingestoken en de stroom is ingeschakeld. Terwijl u
de seconden telt, licht u de haar even op met de
pincet. Controleer de haar steeds na een paar
seconden, tot hij zonder veel moeite loslaat.

De meest gemaakte fout van beginnende
elektrologen is dat ze continu aan de haar trekken.
De nieuweling is bezorgd en wil de haar verwijderen
voordat de huid beschadigd is. Daarom trekt een
beginneling aan de haar. Hierdoor wordt de huid
omhooggetrokken en wordt de naald in de huid
geduwd—ver onder de anagene diepte. Ik heb be-
ginners meegemaakt die de naald er zover mogelijk
instaken, soms wel tweemaal zo diep als de anagene
diepte.

Zo'n diep ingestoken naald belemmert het
loslaten van de haar, omdat het warmtepatroon ver
onder de follikel wordt gevormd. Ook vergroot een
grotere insteekdiepte het contact met de oppervlakte.
De naald wordt dan "koeler", waardoor er veel meer
tijd nodig is voor coagulatie. De nieuweling wordt
boos omdat de haar niet wil loslaten, en begint dan
nog fanatieker te trekken. Tenslotte wordt de haar er
uit wanhoop met de pincet uitgetrokken.

Probeer de minste of geringste vorm van
trekken te voorkomen. Terwijl u de haar vasthoudt,
duwt u hem iets naar beneden, zodat hij een kleine
lus vormt (Figuur 3). De lus laat zien dat u niet aan
de haar trekt. Wanneer u de haar controleert, licht
deze dan heel even voorzichtig op. (Zorg ervoor dat
de huid vlak blijft.) Als de haar niet loslaat, breng
hem dan weer in de luspositie en controleer enkele
seconden later nog eens. Herhaal deze procedure tot
de haar zonder al te veel weerstand loslaat.

Figuur 3
Maak een lus met de haar om te voorkomen dat u eraan trekt. Licht de
haar voorzichtig op ter controle. Keer dan weer terug naar de luspositie.



31

GEEF DC-NALOOGTIJD

Wanneer de haar geëpileerd wordt, schakel dan de
HF uit. De coagulatie heeft het "kritieke punt"
bereikt. Houd de naald in de follikel en houd de DC
nog twee tot drie seconden aan (= naloogtijd).

De haarschacht en -wortel scheiden de
follikel gedeeltelijk van de beide stroomsoorten.
Als een haar verwijderd is, is de blote follikel
weerloos en wordt hij geheel blootgesteld aan de
DC. Dan dringt er loog in de veranderde cellen en
kolkt de talgklier binnen om het overlijden van de
follikel te verzekeren.

Als u de stroomsoorten goed heeft gemengd,
zult u gedurende de naloogtijd zien dat de follikel
overstroomt met loogschuim. Wees niet bang dat de
loog de huid beschadigt. De epidermis en het in-
fundibulum zijn droog en zijn bijna ongevoelig
voor loog. Als u geen schuim ziet, controleer dan de
instellingen—de DC kan te laag zijn ingesteld. Aan
de andere kant, als er ruim voor de naloogtijd veel
schuim te zien is, kan de DC te hoog zijn ingesteld.

CORRIGEER UW FOUTEN

De DC-naloogtijd geeft u een laatste kans om
eventuele fouten te corrigeren. Wanneer de haar
geëpileerd wordt, kunt u tot de ontdekking komen
dat u de naald te ondiep had ingestoken. Steek hem
dan gewoon dieper in. Geef nog wat langer
DC-naloogtijd, bijvoorbeeld vier tot zes seconden.
U zou ook de HF kunnen aanlaten gedurende de
naloogtijd, om de gemiste onderste follikel te
coaguleren. (Kijk uit voor overbehandeling.)

Sommige fabrikanten leveren apparaten met
een geautomatiseerde naloogtijd. U krijgt dan altijd
twee seconden DC wanneer de HF is uitgeschakeld.
Dit is niet goed. U moet iedere epilatie individueel
kunnen beoordelen. Wellicht wilt u iets meer
naloogtijd geven. of, als de follikel overbehandeld
is, helemaal geen naloogtijd geven.

TIEN STAPPEN

U kent nu de voornaamste handelingen van de
blend-procedure. In de praktijk kunnen ze worden
samengevat in tien stappen. Deze stappen staan op
de volgende pagina in een kader. Neem iedere keer
als u met een behandeling begint het overzicht door,
en de "tien stappen" worden spoedig een "tweede
natuur".
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*Deze paginanummers verwijzen neer de onverkorte tekst in

The Blend Method, the Illustrated Manual of the Blend Method of Electrolysis,
van Michael Bono (1995).

Wilt u meer uitleg, dan verwijzen wij u naar dit boek.
Iedere stap wordt hierin uitgebreid behandeld.

1) BEPAAL HET HAARTYPE: kijk naar de haren voor u met de behandeling begint, en
bepaal de loogeenheden. ls het een 15, 30, 45, 60 of 80 eenheden haar (blz.. 140-142*)?

2) KIES DE JUISTE NAALD: kies een naald die ongeveer even dik is als de haar en die
lang genoeg is om tot op de volle (anagene) diepte te kunnen insteken (blz. 122*).

3) BEPAAL HET WERKPUNT: afhankelijk van de pijngrens van de klant stelt u met alleen
HF de epilatietijd van de haar vast (blz. 135*).

4) STEL DE INSTEEKDIEPTE VAST: bepaal de insteekdiepte aan de hand van de
anagene haren (blz. 129*).

5) BEREKEN DE LOOGEENHEDEN: deel de eenheden door de seconden. Bijvoorbeeld
60 eenheden (haartype) gedeeld door 10 seconden (epilatietijd) geeft "6" (blz. 143*).

6) GEEF DE INSTELLING OP DC-METER AAN: de uitkomst is de feitelijke instelling voor
de DC-meter. Uit het bovenstaande voorbeeld zet u de DC-meter op 6 mA (blz. 143*).
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw epileerapparaat voor de juiste procedure.)

7) BEGIN MET DE BEHANDELING: steek in tot anagene diepte, zet beide stroomsoorten
aan en begin met het tellen van de seconden.

8) PAK DE HAAR: pak de haar met de pincet en houd de haar in een "luspositie" om
voortijdig trekken te voorkomen (blz. 151*).

9) VOER PROGRESSIEVE EPILATIE UIT: voel af en toe voorzichtig aan de haar tot hij
vanzelf loslaat.

10) GEEF DC-NALOOGTIJD: als de haar uit de follikel is en de naald er nog steeds in
zit, schakel dan de HF uit en houd de DC nog 2 tot 3 sec. aan (blz. 153*).

TIEN STAPPEN VOOR EEN
GOEDE BLEND-BEHANDELING


