Patiënten zijn dol op
excel V+
Comfortabele behandeling van
10 minuten.

'Ik ben erg blij met de
resultaten. Zo gemakkelijk!
Geen tijd verloren uit mijn
schema.'
— T.S.
Zie er op uw best uit en voel u op
uw best.

'De dagen van zware
make-up en foundation
zijn voorbij. Mijn huid
is gelijkmatiger, met
mijn eigen kleur zonder
vervelende aders.
Mijn zelfvertrouwen
is helemaal hersteld.'
— M.R.

De snelle, gemakkelijke manier om
zichtbare aders, huidverkleuring
en rimpels te behandelen.
Behandelt meer dan 20 veelvoorkomende huidproblemen zoals:
+ rosacea en ouderdomsvlekken
+ spinaders en reticulaire aders
+ fijne lijntjes en rimpels
+ acne en acnelittekens
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CONCEALERS
NIET MEER NODIG.
excel V+ behandelt de
onvolkomenheden van de
huid die uw zelfvertrouwen
wegnemen.

V: WAT IS EXCEL V+?
A: excel V+ is de snelle, gemakkelijke manier om

Laat uw ware
huidteint stralen.
In een paar korte, in de praktijk
uitgevoerde behandelingen geeft de
excel V+-laser uw huid een heldere,
gelijkmatige look.
Het is de snelle, gemakkelijke manier
om zichtbare aders, huidverkleuring
en rimpels te behandelen. Schuilgaan
achter zware concealer is niet
meer nodig.
excel V+ behandelt meer
dan 20 veelvoorkomende
huidproblemen zoals:
+ rosacea en ouderdomsvlekken
+ spinaders en reticulaire aders
+ fijne lijntjes en rimpels
+ acne en acnelittekens

ROSACEA
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Na 2 behandelingen
Foto's met dank aan H. Heise, MD

zichtbare aders, verkleuring en rimpels te behandelen.
Het is de meest geavanceerde methode voor esthetische
laserbehandelingen, die twee krachtige precisielasers
combineert om ongewenste rode, bruine, paarse
en blauwe vlekken op het gezicht en het lichaam
te behandelen en te verwijderen.

V: HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN
ER NODIG?
A: Bij excel V+ zijn voor de meeste huidproblemen
slechts een of twee behandelsessies nodig om resultaten
te behalen. Het aantal behandelingen hangt echter
af van uw huidprobleem. Uw excel V+-behandelaar
zal tijdens uw consult een voor u specifiek
behandelprogramma bespreken.

V: WAT BEHANDELT EXCEL V+?
A: excel V+ behandelt meer dan twintig unieke

V: IS DE BEHANDELING PIJNLIJK?
A: Een behandeling met excel V+ kan aanvoelen als

esthetische en dermatologische huidproblemen.
Een behandeling met excel V+ wordt het meest
toegepast voor rosacea, gezichts- en beenaders,
ouderdomsvlekken/bruine vlekken en acnelittekens.

het snel knappen van een elastiekje tegen de huid.
Tijdens de procedure is een gekoelde behandeltip
in contact met de huid om het gebied te beschermen
en extra comfort te bieden. Er is wellicht een plaatselijk
verdovingsmiddel verkrijgbaar bij uw behandelaar
om uw behandelervaring te verbeteren.

V: HOE WERKT EXCEL V+?
A: Uw behandelaar selecteert een van de twee excel V+lasers en past de instellingen voor de behandeling aan
om de kleur en de diepte van uw huidprobleem
te behandelen. De meeste behandelingen duren
slechts enkele minuten en resultaten zijn gewoonlijk
na 1 à 3 behandelsessies te zien.

V: WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EXCEL V+?
A: excel V+ biedt klinisch bewezen resultaten voor een
breed scala aan huidproblemen. De behandelingen zijn
comfortabel en snel en de meeste behandelingen duren
minder dan 10 minuten. Afhankelijk van de plaats(en) en
de problemen die worden behandeld, kunnen sommige
procedures tot 30 minuten duren.

V: ZIJN ER BIJWERKINGEN? IS ER
DOWNTIME?
A: Doorgaans kunt u onmiddellijk weer make-up dragen
en de normale activiteiten hervatten. Na de behandeling
kunnen roodheid en/of zwelling te verwachten zijn.
Bij volledige gezichtsbehandelingen is de zwelling
24 tot 48 uur na de behandeling het grootst; deze
verdwijnt gewoonlijk binnen een paar dagen.
Uw behandelaar raadt mogelijk een plaatselijk steroïde
aan om de zwelling zo nodig te verminderen. Behandelde
bruine vlekken worden na de behandeling donkerder
en verdwijnen binnen 3 tot 5 dagen.

OUDERDOMSVLEKKEN

ADEREN
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