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Rosacea
Rosacea is ook snel en zeer eﬀec ef te behandelen. Deze aandoening kenmerkt
zich door storende rode adertjes, die gepaard gaan met kleine onderhuidse ont‐
stekingsreac es. De Ecuri Long Pulse‐laser he zowel de roodheid als de ontste‐
kingsreac e op. Het is wel van belang de juiste thuisproducten te gebruiken.

Q‐Switched Nd‐Yag‐laser

Rode en donkere adertjes op de benen
Spectaculair zijn de resultaten van de Long Pulse‐ laser bij de behandeling van
adertjes op de benen. U ziet de meeste aders onmiddellijk verdwijnen. Doordat
zowel van de KTP 532 nm laserstraal als van de1064 nm laserstraal gebruik kan
worden gemaakt, kunnen ook donkere en dieper gelegen aders eﬀec ef worden
behandeld.

Zwemmen wordt de eerste 2 weken na de behandeling afgeraden. Het nemen
van een hete douche of een saunabezoek wordt ten strengste afgeraden.

Alle informatie over de mesotherapiebehandelingen kunt u krijgen bij:

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat
uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...

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
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 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

Permanent Make‐up & Ta oo verwijderen met Yag Laser.

Pigmentvlekken verwijderen

De nieuwste genera e Q‐Switched Nd‐YAG laser is ideaal voor het verwijderen
van ta oo‐ en permanent make‐up‐pigmenten in de huid, bijvoorbeeld zwarte,
blauwe, bruine en rode ta oo‐ pigmenten. Deze laser verwijdert misvormde of
niet meer gewenste wenkbrauwlijnen, liplijnen, ooglijnen, bodyta oo, pigment‐
vlekken en ouderdomsvlekken.

ECURI Q‐Switched Nd‐YAG laser hee een speciale lens (de zgn. “KTP532nm
‐lens”) voor het verwijderen van pigmentvlekken, ouderdomsvlekken en
levervlekken. Deze verdwijnen al voor een groot deel na één behandeling.

De Q‐Switched Nd‐Yag‐laser gee een zeer smalle, geavanceerde lichtbundel af.
Deze staat garant voor een minimum aan pijn, ongemak en bijwerkingen. De la‐
ser beschadigt de huid niet.
Tijdens en direct na de behandeling wordt de huid wit. Dit verdwijnt na ongeveer
een uur. Het lichaam hee nu enkele weken de jd nodig om de inktdeeltjes af te
voeren.
Professionele tatoeages (plantaardige inkten) hebben meerdere (6‐10) behande‐
lingen nodig, terwijl zwarte amateurtatoeages vaak in enkele (4‐6) behandelingen
worden verwijderd, waarbij tussen elke behandeling 5 tot 8 weken zit.
Bij oudere tatoeages (15 jaar of ouder) zijn vaak metaalhoudende inkten gebruikt.
Deze eisen meer behandelingen (10‐12). In veel gevallen zal de tatoeage geheel
verdwijnen.

Het wordt aangeraden om een sunblock factor 30 of hoger te gebruiken en
blootstelling aan zonlicht te vermijden. Zwemmen, het nemen van een hete dou‐
che of een saunabezoek wordt de eerste 2 weken na de behandeling ten streng‐
ste afgeraden.
De ECURI Q‐Switched Nd‐YAG‐laser is niet schadelijk voor de huid en laat geen
li ekens achter. Ideaal voor lelijke storende vlekken op de handen en in het ge‐
zicht en decolleté .
De Q switched Nd Yag ‐laser is één van de meest geavanceerde lasers binnen de
lasertechnologie. Deze staat garant voor een minimum aan pijn, ongemak of bij‐
werkingen.

De KTP 532nm frac onellens vergruist de storende vlekken vaak in één keer.
Het is een korte behandeling van enkele minuten. De vlekken worden in 5
tot 10 dagen door uw eigen huid afgestoten. Na twee weken ziet de huid er
volledig normaal uit. Alsof er nooit pigmentvlekken hebben gezeten.

Couperose en rode adertjes
Couperose en rode adertjes in het gezicht, hals en op het decolleté. De
Ecuri Long Pulse hee speciale op sche lenzen. Hiermee kunt u rode ader‐
tjes laten verdwijnen zonder de omliggende huid te beschadigen. Na de be‐
handeling kleuren sommige adertjes donker op. Dit is een teken dat de be‐
handeling is geslaagd. De vlekjes verdwijnen in enkele dagen.

