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Alma Lasers is een toonaangevende aanbieder van laser-, licht-, radiofrequentie- en ultrasone 
technologieën voor dermatologie, esthetiek en chirurgie. Als patiënt profiteert u van veilige 
en effectieve behandelingen met de modernste, klinisch beproefde systemen. 
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DE LASERBEHANDELING VOOR 
ZICHTBAAR JONGERE HUID EN EEN 
GELIJKMATIG HUIDSTRUCTUUR

DUURZAME VERMINDERING 
VAN RIMPELS, LITTEKENS EN 
PIGMENTVLEKKEN

MODERNE METHODE MET  
KORTE HERSTELTIJD

Met toestemming van dr. Mario A. Trelles, MD, PhD, Instituto Medico 
Vilafortuny, Tarragona, Spanje.

Behandelingsresultaten van de gefractioneerde laserbehandeling 
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Met toestemming van dr. Michael Gold, Medical Director,  
Gold Skin Care, Nashville TN, VS.
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Heeft u belangstelling voor een gefractioneerde 
laserbehandeling? Neem contact op – wij geven u graag advies.

Met toestemming van dr. Michael Shochat, MD, dermatoloog, Israël.

Met toestemming van prof. dr. Uwe Paasch, Jesewitz OT Gotha.
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Huidverjonging met 
gefractioneerde laser



Gefractioneerde laser therapie is  de ideale 
verjongingstherapie voor gezicht, hals en decolleté. 
Kleinere rimpeltjes kunnen worden verwijderd, meer 
uitgesproken rimpels kunnen aanzienlijk worden 
verminderd. De huid wordt weer veerkrachtiger; gebieden 
met grote poriën worden verfijnd. Ook bij littekens door 
ongevallen, operatieve ingrepen of acne en bij striae boekt 
de gefractioneerde laser goede resultaten. Pigmentvlekjes 
kunnen gericht worden verminderd.

Verbeteringen in huidstructuur en rimpeldiepte zijn vaak al 
na één sessie te zien. Voor een optimaal resultaat moeten 
binnen enkele weken circa vier behandelingssessies 
worden uitgevoerd om een strakkere, mooiere en jongere 
huid te verkrijgen.

Naast gefractioneerde therapie is de CO2 laser ook geschikt 
voor het weghalen van goedaardige huidveranderingen 
zoals keratose, wratten of xanthelasmata.

Hoe werkt lasertherapie? Wat is er mogelijk?

Die oben genannten Informationen zur Vor- und Nachsorge sind nicht vollständig für alle Behandlungen mit  
dem Laser und ersetzen nicht die persönliche Beratung und Aufklärung durch Ihre Ärztin / Ihren Arzt.

Gefractioneerde lasertherapie met CO2 laser is de 
modernste methode voor huidverjonging. Waar met 
traditionele technieken nog de hele bovenlaag van de 
huid werd weggehaald, brengt de gefractioneerde laser 
alleen microscopisch kleine kanaaltjes in de huid aan. 
Het omliggende weefsel blijft onaangetast, waardoor 
de huid zich snel herstelt. Door genezing van de kleine 
wondjes wordt een deel van het huidoppervlak vernieuwd. 
Tegelijkertijd stimuleert de warmte van de laser in de 
diepere lagen de vorming van collageen dat de huid 
strakker maakt.

Deze revolutionaire therapie is minder traumatisch voor 
de huid dan conventionele methodes. Snelle, zichtbare 
resultaten worden gecombineerd met minimale 
bijwerkingen en een zeer korte herstelperiode voor 
patiënten. Direct na de behandeling kan de huid licht 
opzwellen en rood worden. Er worden korstjes gevormd 
die na enkele dagen verdwijnen. Make-up kan hierover 
aangebracht worden. 

Het leven zelf, maar ook de zon en andere invloeden van buitenaf 
laten met de jaren sporen achter op de huid. Rimpels, littekens en 
pigmentvlekjes zijn het gevolg. De huid verliest aan soepelheid en de 
huid wordt minder mooi en harmonieus.

Verschillende behandelingsmethodes beloven deze tekenen des tijds te 
verzachten. Gefractioneerde lasertherapie heeft inmiddels bewezen een 
van de meest werkzame en tegelijk meest huidvriendelijke behandeling 
te zijn. Rimpels en littekens worden beduidend minder, terwijl de 
collageenvorming wordt gestimuleerd. Pigmentvlekjes verbleken 
en de teint wordt stralender. De huid wordt weer veerkrachtiger en 
gelijkmatiger van structuur en ziet er al met al jonger uit. Bijwerkingen 
en de herstelperiode zijn minimaal.

Ongeschikt voor gebruinde huid
Een door de zon of zonnebank gebruinde huid is niet geschikt voor 
laserbehandeling.

Zonlicht vermijden
Vermijd na de behandeling directe zonnestraling (ook zonnebank) 
gedurende ca. vier weken. Als dit onvermijdelijk is, dan moet het behandelde 
gebied in ieder geval worden afgedekt door een zonnebrandcrème met een 
zo hoog mogelijke beschermingsfactor of kleding. 

Nazorg
Tot zo’n vier weken na de laserbehandeling dient sterke opwarming 
van de behandelde huidpartijen - bijvoorbeeld door een bezoek aan de 
sauna - te worden vermeden.

Hersteltijd
Kleine rode puntjes en korstjes ontsieren een paar dagen het uiterlijk. Hier 
kan weliswaar make-up overheen worden aangebracht, maar houd er 
rekening mee bij het plannen van uw activiteiten.

De bovengenoemde informatie over voor- en nazorg is niet volledig voor alle laserbehandelingen en vormt 

geen vervanging voor persoonlijk advies en uitleg van uw arts. 

VOOR EN NA DE BEHANDELING:  
WAAR MOET U OP LETTEN?


