Na de behandeling
Na de behandelingen zal het lichaam gestimuleerd moeten worden om het vrijgekomen vet te
verwerken en af te voeren. Door te bewegen (sporten) en veel water te drinken (1,5 - 2 liter
per dag) kan dit bereikt worden. Het is belangrijk binnen 4 tot 6 uur na de behandeling te
sporten om de vetcellen geen kans te geven zich ergens in het lichaam weer vast te zetten.

Cosmetisch Instituut Francine
De Proslimelt:

Resultaten
Meestal is direct na de eerste behandeling al resultaat te zien. 10 dagen na de behandeling is
het resultaat definitief. Vet dat verdwenen is komt niet meer terug!

AFSLANKEN MET GELUIDSGOLVEN

Geen afslankmethode
Wanneer mensen denken dat ze
met deze methode eenvoudig kunnen afvallen, moeten wij hen
helaas teleurstellen: Het is echt
geen nieuwe manier om af te
vallen! Net zomin als liposuctie.
U kunt veel vet laten verdwijnen
(tot wel 8 cm in omvang), maar als
u te zwaar bent en echt een goed
effect wilt bereiken, dan moet u
eerst afvallen. Daarbij kan een
afslankkuur met BIOHCG+ u
helpen.
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Alle informatie over de Proslimeltbehandelingen kunt u krijgen bij:

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
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

Proslimelt: vet definitief weg!

De behandeling

Een nieuwe spectaculaire manier van lichaamscontouring: De Proslimelt.
Net als bij liposuctie of liposculptuur verdwijnt lichaamsvet, maar bij deze pijnloze
methode hoeft u niet onder narcose, u krijgt geen littekens, geen prikken en u wordt
niet geopereerd.

De Proslimelt is uitgerust met 2 behandelkoppen die aangebracht worden op de te behandelen
zone. Via deze koppen gaan ultrageluidsgolven van 30 tot 70 kHz. door de huid, gefocust op
de vetcellen. Hierdoor trillen de vetcellen zodanig dat ze definitief worden vernietigd. Bindweefsel, organen, bloedvaten en zenuwen blijven hierbij onbeschadigd. Het vrijgekomen vet
wordt in het bloed- en lymfesysteem opgenomen en vervolgens op de natuurlijke manier via
de lever en urinewegen verwerkt.

In heel Nederland en in veel andere landen (o.a. Italië, België, de Verenigde Staten en Zwitserland) is de Proslimelt al een groot succes. "Dit apparaat staat voor de allernieuwste
methode op het gebied van de geluidsgolventechnologie. Hierdoor worden vetcellen definitief
vernietigd, terwijl u ontspannen op de behandelstoel ligt! U voelt niets van de behandeling en
meteen daarna kunt u alles weer doen! Deze methode is onvergelijkbaar goed, heeft echt
uitstekende resultaten en is zeer betaalbaar."
Ook in ons instituut passen we figuurcorrectie toe met
de Proslimelt. De Proslimelt is een ultramodern en veilig
apparaat dat werkt op basis van cavitatie. Cavitatie is
een proces waarbij de wanden van de vetcellen kapot
worden gemaakt. Dit cavitatieproces wordt door middel
van geluidsgolven opgewekt waarbij gericht en lokaal
vetcellen definitief verwijderd kunnen worden zonder operatie!
Deze methode is wetenschappelijk bewezen!

Vóór de behandeling
Voordat met de behandeling gestart kan worden vindt een intake plaats. Hoewel de behandeling zelf ongevaarlijk is, kunnen we alleen mensen behandelen die gezond zijn. Tijdens de
intake wordt de procedure uitgelegd en worden de contra indicaties met u doorgenomen. Als
u twijfelt of u geschikt bent voor behandeling kunt u eventueel advies vragen bij uw huisarts.
De belangrijkste contra-indicaties zijn:








Zwangerschap en het geven van borstvoeding;
Leveraandoeningen (bijv. hepatitis, cirrose, etc.);
Nieraandoeningen;
Het dragen van een pacemaker;
Een auto-immuunziekte;
Metaalimplantaten.

Om het gewenste resultaat te behalen, zijn gemiddeld 4 tot 6 behandelingen noodzakelijk
met tussenposen van 1 tot 2 weken. De tussenfase kan per individu verschillen.
De behandeling duurt maximaal een half uur per zone. Langer heeft geen zin omdat het
lichaam de hoeveelheid vrijgekomen vetcellen dan niet meer kan afvoeren. Dat zou
betekenen dat een deel van de behandeling voor niets zou zijn geweest.

Welke zones kunnen behandeld worden?
Lovehandles, zadeltassen, zwembandjes, binnenkant dijen, knieën, armen,
buik; zelfs borsten bij mannen zijn te
verwijderen zonder operatie.
Moeilijke plekken kunnen weer mooi
gemaakt worden. Deze speciale
behandelingtechniek geeft een mooi
glad resultaat, zonder kuilen, bulten
of littekens.

De Proslimelt:
spectaculair afslanken
met geluidsgolven!

