Nordlys IPL laser
Vasculair
Wangen klein
Wangen uitgebreid
Neus
Kin
Wangen en neus
Wangen en kin
Wangen, neus en kin
Spider naevi
Angioma
Venous lake

€ 125,€ 175,€ 109,€ 109,€ 209,€ 209,€ 229,v.a. € 79,v.a. € 79,v.a. € 79,-

Hoe werkt de Nordlys IPL-behandeling
bij de vaatjes in het gezicht?
Het licht van de laser wordt aangetrokken door de hemoglobine wat zich in het bloedvat
bevindt. Omdat het licht door het bloed in de vaten wordt geabsorbeerd, wordt een warmte
reactie veroorzaakt die het bloed laat stollen. Het vat breekt af en wordt door het natuurlijke
afvalverwerkingssysteem van het lichaam verwijderd.
Lichte roodheid die tijdens de behandeling ontstaat zal binnen 1-2 uur of in sommige
gevallen enkele dagen verdwijnen.
De zwelling die tijdens de behandeling ontstaat kan tot 4 dagen aanhouden, vooral rond de
ogen. Dit zijn allemaal tekenen van ontsteking en duiden op een succesvolle behandeling.

Staat uw behandeling er niet tussen?
Neem dan contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden
info@delaserspecialistsantpoort.nl - 023-3033507 - www.delaserspecialistsantpoort.nl

Nordlys IPL laser
Pigment
Volledig gelaat
Voorhoofd
Hals
Handen
Losse plekjes
Decolleté

€ 389,€ 179,€ 199,€ 149,v.a. € 79,v.a. € 199

Hoe werkt de Nordlys IPL- behandeling voor
pigmentatie en huidverjonging?
Ouderdomsvlekjes en hyperpigmentatie bevatten melanine. Het licht wordt geabsorbeerd
door de melanine in het gepigmenteerde gebied, door de warmte breekt de melanine af.
Er treedt een reactie op in de melanine blaasjes, de overtollige melanine wordt donkerder
voordat het van de huid los raakt.
Direct na de behandeling zal de pigmentatie donkerder van kleur worden. Enkele dagen na
de behandeling zullen deze plekken een korstje krijgen (dit is een goed teken!). Hierna ziet
de huid er gladder en frisser uit!
Een IPL-facial is een veelzijdige behandeling die de aanmaak van collageen stimuleert en de
structuur en egaliteit van de huid verbetert.
De laserbehandeling helpt tekenen van huidveroudering te verminderen. Door de
collageenproductie kunnen fijne lijntjes in het gezicht zich opvullen, worden acnélittekens
verfraaid en verminderen ook rode vaatjes en pigment.
Staat uw behandeling er niet tussen?
Neem dan contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden
info@delaserspecialistsantpoort.nl - 023-3033507 - www.delaserspecialistsantpoort.nl

