Als eerste wordt de huid voorbehandeld d.m.v. diamant- microdermabrasie, waarbij dode huidcellen worden
verwijderd. Dit is niet gevoelig. De aanmaak van nieuwe huidcellen en een goede doorbloeding van de huid
worden hierdoor bevorderd. Deze voorbehandeling is bij de prijs inbegrepen.
Hierna krijgt de klant een speciale bril op om de ogen tegen het licht te beschermen. Dan wordt er begonnen
met de laserbehandeling. Met behulp van een handstuk, dat langzaam over uw huid heen en weer wordt
bewogen, worden de laserpulsen precies daar `afgevuurd' waar dat nodig is. De NLite-V werkt snel: een
totale gezichtsbehandeling duurt meestal niet langer dan 30 - 40 minuten. Uw huid kan wat gaan tintelen en
het is mogelijk dat u ervaart dat uw huid wat warmer wordt. Dat is echter alles wat u van de behandeling
merkt.

Cosmetisch Instituut Francine
De NLite-V-laser:

Hierna worden nog werkstoffen op de huid aangebracht en naar wens minerale make-up.

Facelift zonder operatie

De NLite-V-laser is geschikt voor:








Huidverbetering
Zonbeschadigde huid
Rokershuid
Huidverjonging en huidverslapping
Acne
Littekens








Eczeem en psoriasis
Rosacea
Couperose
Gesprongen en ontsierende adertjes
Meeëters en verstopte poriën
Grove en verwijde poriën

Wijnvlekken

Alle informatie over de NLite-V-laserbehandelingen kunt u krijgen bij:

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
NLite V-laser, Infraroodlaser, LED-therapie, Diamant Dermabrassie, Bio Skin Jetting,
Micro Needling, peelings, permanente make-up, T-Away, IPL-, elektrisch ontharen,
figuurcorrectie, acne-behandelingen, diverse relaxbehandelingen, tanden bleken,
Francine Colour Experiments minerale make-up etc.

aangesloten bij:

Openingstijden:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur
Woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.francine.nl
info@francine.nl
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Wat is NLite-V?

Over de hele wereld hebben mannen en vrouwen inmiddels kennisgemaakt met de NLite-V-methode. Vrijwel
allemaal zijn ze erg enthousiast over deze nieuwe weg naar een gezondere, zachtere en jongere huid.

NLite-V is een Pulse Dye-laser die kan worden ingezet bij de behandeling van diverse huidproblemen. De
laser maakt gebruik van SmartPulseTM, een lichtbundel met een unieke samenstelling die gepatenteerd is
en uitsluitend verkrijgbaar is met het NLite-V-systeem. In Nederland zijn slechts 6 locaties waar deze
unieke behandeling kan worden uitgevoerd EN DAAR ZIJN WIJ ER EEN VAN!

rimpels vóór (links) en na (onder)
de behandeling met de NLite-V

Waarvoor wordt de NLite-V gebruikt?
De laser is heel succesvol bij de behandeling van acne, problemen met (kleine) bloedvaten en
huidveroudering. Het is klinisch bewezen dat de NLite-V acne-ontstekingen vermindert en acne-littekens en
verkleuringen minder zichtbaar maakt. Ook wijnvlekken, couperose en rosacea kunnen met de NLite-V heel
effectief worden verfraaid en zelfs verwijderd. De mooiste resultaten worden geboekt op het gebied van
huidverjonging: fijne lijntjes en kraaienpootjes verdwijnen en rimpels worden minder diep. Uw huid wordt
dikker en steviger: dankzij de NLite-V ziet u er jaren jonger uit.

Hoe werkt de NLite-V bij acne?
De unieke lichtbundel van de NLite-V laser doodt en vermindert de bacteriën die acne veroorzaken en
bestrijdt op deze manier onstekingen. Tegelijkertijd stimuleert de laser het natuurlijk herstellend vermogen
van de huid.

Acne vóór en na de
behandeling met de
NLite-V

Hoe werkt deze (veilige) laser?
Beschadigd collageen wordt vervangen door nieuwe, gezonde vezels, omdat het gele laserlicht de aanmaak
van collageen stimuleert. Doordat het laserlicht in de bloedvaten groeistoffen vrijmaakt, wordt de huid gestimuleerd om nieuw, lichaamseigen collageen aan te maken en een gezond, elastisch netwerk te vormen.
Dit proces blijft nog een lange tijd doorgaan en het resultaat blijft dus lang zichtbaar: fijne lijntjes en
rimpeltjes zie je ongeveer een jaar niet meer! Meestal zijn de eerste resultaten al na de eerste behandeling
zichtbaar. De behandelingen vinden om de 2 weken plaats en, afhankelijk van de conditie van de huid,
worden in kuurverband 3-5 behandelingen gegeven. Omdat het laserlicht pas actief wordt in de diepere lagen
van de huid blijft deze onbeschadigd.
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat één Nlite-Vbehandeling de collageenproductie gemiddeld met 84% doet
toenemen en een rimpelvermindering van 60%bewerkstelligt.
Deze resultaten zijn aangetoond in een recent onderzoek dat
plaats heeft gevonden in Amerika. In september 2000 is de NliteV-laser door de FDA (Amerikaanse inspectie voor voeding en
geneesmiddelen) goedgekeurd voor het gebruik ten behoeve van
rimpelvermindering. In 2003 werd in het gezaghebbende
medische tijdschrift “The Lancet” een zeer positief artikel
gepubliceerd over de werking van de NLite-V op acne.

Anti-aging
De NLite-V bevordert de aanmaak van collageen waardoor uw huid dikker en steviger wordt, rimpeltjes
vervagen en littekens minder zichtbaar worden. De NLite-V gebruikt verschillende programma's voor de
behandeling van verschillende aandoeningen. Bij de behandeling van roodheid wordt bijvoorbeeld een hoger
energieniveau gebruikt dan bij de behandeling van acne of huidverou-dering. De bloedvaatjes en adertjes die
roodheid veroorzaken worden door de lichtbundel vernietigd, maar de huid blijft onbeschadigd.
Afhankelijk van de conditie van uw huid en uw levensstijl, blijft het resultaat dat is behaald met de NLite-V
ongeveer een jaar zichtbaar. We adviseren een herhalingsbehandeling 2 à 3 keer per jaar.
Of het nu gaat om de behandeling van acne, roodheid of huidveroudering: een behandeling met de NLite-V
laser past bij bijna iedereen. Bij de intake analyseren we de conditie van uw huid en zullen we u precies
vertellen welk resultaat u kan en mag verwachten. Afhankelijk van uw wensen en de te verwachten
resultaten spreken we vervolgens samen met u een behandelplan af.

Dieptebereik van
diverse lasers

De behandeling
Tijdens het intakegesprek wordt duidelijk uitleg gegeven over de NLite-V-behandeling door één van onze
deskundige specialisten. Ook wordt besproken welk gebied u wilt laten behandelen, b.v. gelaat, hals,
decolleté of handen. Hierna worden foto’s genomen van het te behandelen gebied, die discreet in het
klantendossier bewaard worden, om de resultaten goed te kunnen beoordelen.

