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Wat is Elektrisch Epileren? 
  

Zoals op de afbeelding hiernaast is te zien, zit het haartje in 

een instulping van de huid. De wortelschede genoemd. De 
haar zelf bestaat globaal uit de Haarschacht (boven de huid), 

de Haarwortel in de schede/follikel en onderaan de Haarbol 
en Haarpapil. 
  

Belangrijk bij ontharingstechnieken is dat de schede, wortel 

en papil voldoende  worden beschadigd c.q. vernietigd, zodat 
nieuwe haargroei wordt voorkomen.  

  
Bij "Elektrisch ontharen" laten we een dun naaldje naast de 

haar in de follikel glijden (pijnloos). Zie afbeelding hiernaast. 
Juiste naaldkeuze en juiste richting van inbrengen van de 
naald bepalen het eindresultaat.  

  

Na het inbrengen van de naald zetten we een elektrische 
stroom op de naald, waardoor het proces op gang komt. We 

gaan het proces stap voor stap volgen. 
  

 

Elektrische ontlading  
  

Om elektrisch te kunnen ontharen hebben we elektriciteit in een 
specifieke vorm nodig, mede afhankelijk van de gekozen methode. 
Omdat de Nova-Blend geschikt is voor alle gangbare methoden, zijn 
ook alle juiste stroombronnen en soorten aanwezig. 
  
Voor de Diathermie methoden gebruiken we HF wisselstroom 

• De benodigde frequentie vinden we terug in het radiogebied. 
Daarom wordt ook wel als aanduiding RF gebruikt. 

• Maar alleen de vrije golflengtes mogen worden gebruikt. De-
ze zitten in het korte golf bereik zoals b.v. 27MC (het bak-
kie). 

Voor Electrolyse methoden is gelijkstroom (DC) nodig. 

• Om gelijkstroom te kunnen gebruiken is er altijd een te-
gen/hand elektrode nodig (hier de "pluspool"). 

• De naald is dan de "minpool" 

• Let op: in Nederland wordt deze methode bijna niet ge-
bruikt. 

Bij de Blendmethode gaan we, zoals de naam al zegt, mengen 

(HF + DC). 
 
We gebruiken de gelijkstroom primair en versterken/versnellen het 
proces met de HF wisselstroom 
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Adapter is de eerste stap 

Het begint bij het stopcontact. Dat levert 230V wisselstroom (AC) 
op, met 16A vermogen en een frequentie van 50Hz. Dat is om te 
ontharen nog ongeschikt. 
  
Eerst gaan we met de Adapter die we in het stopcontact doen, de 
stroom terugbrengen naar een 12V. Meteen een veiliger gevoel! 
  
Ook het amperage verlagen we tot ca. 1,5  Ampère (A). Verder in 
het verhaal hebben we het zelfs over milliampères. 
  
Er komt bij de adapter dus wisselstroom in, maar ook weer uit. Het 
is daarom een AC/AC adapter. Is niet verwisselbaar met een AC/DC 
adapter! 
  
De frequentie van 50Hz is Laag Frequent (LF). Om te ontharen moe-
ten we aan meer dan een miljoen denken. Dan speken we over 
Hoog Frequent (HF).  
  
Omdat we met de te gebruiken HF in het radiogebied opereren 
wordt ook wel de aanduiding RF (Radio Frequentie) gebruikt.  In het 
volgende item gaan we in hoe we dat bereiken.  
  

 

Wisselstroom 

  
Het apparaat ontvangt nu een stroom van 12 Volt met een frequen-
tie van 50Hz. Deze stroom wordt in het apparaat door een "kristal” 
geleid, waarna het een frequentie krijgt van 27 MC (27 miljoen Hz). 
Daarna wordt deze frequentie gemoduleerd naar de door ons ge-
wenste 13,5 MC. Bij deze frequentie kunnen we een grotere output 
realiseren. Met name handig bij het verwijderen van fibromen.  
  
Het gebruik van 27MC of een afgeleide zoals 13,5 of het dubbele is 
wettelijk voorgeschreven. Het gaat hierbij om vrije golflengtes voor 
radioverkeer. 
  
Met deze HF stroom kunnen we (behalve uitzenden) ook energie 
opwekken in de haarfollikel. Daarvoor gebruiken we het naaldje om 
diep genoeg te kunnen komen. Afhankelijk van de stand wordt de 
temperatuur in de follikel tussen de 50 en 80° Celsius. Voldoende 
om de eiwitstructuren te denatureren. Dit proces wordt bediend met 
de Thermolyse knop. 
  
Het proces heet "Coaguleren" en is kenmerkend voor de methoden 
die we "Diathermie" noemen 
  
Om zo een haar te kunnen vernietigen hebben we steeds een zekere 
hoeveelheid energie nodig, bepaald door de formule:  
hoeveelheid stroom x de tijd = benodigde energie 
Een korte tijd vraagt dus een hogere stand en zal pijnlijker zijn dan 
een lage stand en langere tijd.  
  
Microprocessoren zorgen er voor dat alles uiterst nauwkeurig en ge-
controleerd in de Nova-Blend verloopt. 
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Meer en minder pijnloos ontharen 
  
Minder pijnloos ontharen willen we allemaal. Maar waar gaat het 
om? Om een haar te vernietigen met HF (Diathermie) is een zekere 
hoeveelheid warmte nodig om de haargroei te vernietigen. We willen 
een temperatuur bereiken van zo'n 50 - 80º C. Dat bereiken we 
door de hoogte van de stand en de gebruikte tijd.  
  
Dus hoe korter de tijd, hoe hoger de stand moet zijn. En, hoe hoger 
de stand hoe pijnlijker maar wel sneller.  
  
Pijnloze apparaten die effectief zijn, bestaan dus niet! 
  
De Blendmethode is minder pijnlijk omdat we afstemmen op het 
pijnpunt en daardoor lage standen en langere tijden gebruiken. Maar 
daarover later. 
 

 

Gelijkstroom 

  
In de Nova-Blend wordt een deel van de wisselstroom via een diode 
brug omgezet in gelijkstroom. Deze gelijkstroom kunnen we gebrui-
ken voor: 

• De ontharingsmethode "Blend" in combinatie met de HF wis-
selstroom 

• Ionthoforese (soft meso-therapie) 

• Kataforese 

• Desincrustatie 

 

De Elektronica van de Nova-Blend 

Een moderne epilator is niet meer een apparaat dat wat min of meer 
regelbare wisselstroom of gelijkstroom afgeeft. Het moet een storing 
en stralingsvrij apparaat zijn. Uiterst nauwkeurig, bedrijfszeker en 
voldoen aan de CE normeringen. Om dat te bereiken maken we ge-
bruik van de modernste elektronica. Alle processen worden dubbel 
gestuurd en gecontroleerd door 2 microprocessoren. Dat betekent 
zeer veel mini transistoren. Dit is Bipolaire techniek. 
 

 

Naaldhoudersnoer 

Op de foto hiernaast staan 4 Coax kabels. Goed te zien is, dat deze 
zijn opgebouwd uit een kerndraad, isolatie, gevlochten koperdraad 
en weer isolatie. Zo is ook het naaldhoudersnoer gemaakt. Via de 
kerndraad verplaatst de gelijkstroom zich het liefst. Bij wisselstroom 
gaat de stroom bij hoge frequenties bij voorkeur via de buitenste 
kant. Dat wordt wel het "Skin effect" genoemd. Hoe groter het op-
pervlak hoe beter rendement. Daarom wordt die buitenste laag van 
gevlochten koperdraad gemaakt. Mede door onze Coax naaldhou-
dersnoeren kunnen we een krachtige epilator maken. Bovendien 
schermt het ook de straling af. 
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Nog een weetje: HF stroom wil zich m.n. via de oppervlakte ver-
plaatsen. Dat geldt voor de kabel, maar ook voor de huid. 
Om die energie toch 2 - 6 mm in de huid te krijgen is een 
naaldje nodig. 

 

 

Naaldhouder 

Bij de Nova-Blend's maken we gebruik van losse naaldhouders die 
op onze naaldhoudersnoeren passen. Gaat het snoer stuk dan hoeft 
men de naaldhouder niet te vervangen. Onze naaldhouders hebben 
een soort "vulpotlood systeem" om de naald snel en eenvoudig uit 
het hoesje te pakken. 
  
Bij het Blenden is de naald tevens de "minpool" voor de gelijkstroom 
  

 

Naalden 
  
Voor het ontharen adviseren wij steriele Ballet wegwerpnaalden. 
We kunnen ze leveren in de maten K2, 3, 4, 5, 6  
En wel in medisch staal en verguld voor de zeer gevoelige huid. 
  

 

 

Handelektrode met snoertje en sponsdoek 
  
De handelektrode is bij de ontharingstechnieken altijd de "pluspool". 
De nieuwe Nova-Blend's stellen dat zelf goed in. Dus geen vergissen 
meer mogelijk! 
Om de metalen handelektrode doen we een sponsdoek voor een be-
tere geleiding van de stroom. 
 
Deze handelektrode is alleen nodig wanneer er gelijkstroom wordt 
gebruikt. 

 

 

Ontharen met Geluidsgolven / Ultrasone 
  
Om energie op de juiste plaats in de haarfollikel te krijgen, vraagt 
grote nauwkeurigheid. Of het nu om licht, elektriciteit of geluidsgol-
ven gaat, deze moeten precies op de juiste plek komen. Om dat te 
kunnen bereiken zijn hoge frequenties noodzakelijk. 
  
Zoals eerder al beschreven, gebruiken we in de Nova-Blend HF 
stroom. Deze brengt als neveneffect de naald (die in feite 
als antenne functioneert) in trilling. Dat betekent, dat er in feite ook 
een geluid wordt geproduceerd. Alleen kunnen we dat (gelukkig) 
niet horen.  
  
Conclusie zou kunnen zijn dat de Nova-Blend ook gebruikmaakt van 
Ultrasone geluidsgolven om het resultaat effectief te verbeteren. 
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Opleidingsmogelijkheden 

Er zijn een aantal opleidingsmogelijkheden: 

• Opleiding tot Huidtherapeut 
o Dit is een 4 jarige HBO opleiding. Elektrisch ontha-

ren is daarbij een onderdeel van het pakket. 

• Module "Elektrisch Ontharen" schoonheidsverzorging 
o Kan een onderdeel zijn van de V.O. schoonheidsver-

zorging. 
o Men kan ook de certificaten Theorie, Diathermie en 

Blendmethode halen. 

• Module "Ontharingstechnieken" van de ANBOS 
o Deze opleiding gaat in, zowel op de theorie van 

het "Elektrisch ontharen" als het ontharen met 
lichttechnieken als "Laser" en "IPL". 

o Om het diploma te verkrijgen doorloopt men 
een stage, een theorie examen en een praktijk 
examen lichttechnieken. Separaat moet het 
certificaat "Blendmethode" zijn behaald. 

Het behalen van een diploma is van belang, wanneer men 
voor een verzekering wil werken. Maar natuurlijk ook, omdat 
dan (voldoende) kennis aanwezig is om verantwoord te wer-
ken. 

 
 

 


