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Patiënten zijn dol op 
Laser Genesis

'�Ik�begon�fijne�lijntjes�en�
meer�roodheid�te�zien�
toen�ik�begin�30�was.�
Laser�Genesis�was�precies�
wat�ik�nodig�had�om�mijn�
huid�er�jonger�uit�te�laten�
zien�en�me�jonger�
te�laten�voelen.' 
���������������������������—�A.R.

'�Ik�ben�enthousiast�over�
hoe�mijn�huid�eruit�
ziet�na�Laser�Genesis-
behandelingen.� 
Ze�ziet�er�stralender,�
soepeler�en�frisser�uit.' 
��������������������������� —�J.P.

Wees lief voor uw huid.

Zie er op uw best uit en voel 
u op uw best.

Een prachtige, stralende huid met 
Laser Genesis.

Laser Genesis dient zachte warmte 
toe aan het probleemgebied voor 
het behandelen van:

+�diffuse�roodheid
+�fijne�lijntjes
+�kwaliteit�van�de�huid
+�littekens
+�acnelittekens



Prachtige, stralende 
huid met Laser 
Genesis
 
Laser Genesis is een baanbrekende 
niet-ablatieve laserbehandeling die 
de natuurlijke processen van de huid 
stimuleert om tekenen van ouder 
worden en beschadiging door de zon 
te verminderen en een stralende en 
gezond ogende teint te bevorderen. 

V: WAT IS LASER GENESIS?
A: Bij Laser Genesis wordt energie zacht toegediend 
om het uiterlijk van fijne lijntjes, rimpels en roodheid 
te verbeteren en de tekenen van het ouder worden te 
verminderen en zonder downtime prachtige, stralende 
huid te krijgen. 

V: HOE WERKT LASER GENESIS?
A: Micropulsen laserenergie worden zacht aan 
de huid toegediend. De laser stimuleert de eigen 
lichaamsprocessen om de remodeling van collageen 
te activeren om het uiterlijk van fijne lijntjes, rimpels 
en ongewenste bruine vlekken te verbeteren. Voorts 
corrigeert Laser Genesis roodheid in het gezicht door 
overmatige microbloedvaten te behandelen. Hoewel 
de resultaten van een individuele behandeling subtiel 
zijn, kan het totale effect van een serie behandelingen 
opmerkelijk zijn. 

V: HOE VOELT LASER GENESIS AAN?
A: Tijdens de procedure wordt u een licht warm worden 
van het huidoppervlak gewaar. Patiënten beschrijven de 
behandeling vaak als ontspannend en therapeutisch.

V: WELKE ZONES KUNNEN WORDEN 
BEHANDELD?
A: Laser Genesis is een ideale behandeling van het 
gezicht, de hals, de borstkas en andere lichaamsdelen 
met waarneembare tekenen van ouder worden, 
beschadiging door de zon, roodheid, lichte rimpels 
of littekens.

V: HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN 
ER NODIG?
A: Een serie van vier tot zes Laser Genesis-
behandelingen verdient aanbeveling om optimale 
resultaten te behalen. De verbeteringen zijn geleidelijk 
en zullen in het verloop van een paar behandelingen 
te zien zijn. De resultaten blijven maanden na de 
laatste behandeling verbeteren. Om de resultaten 
in de loop van de tijd in stand te houden, wordt het 
regelmatig ondergaan van onderhoudsbehandelingen 
aangemoedigd. 

V: WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN?
A: Omdat Laser Genesis een niet-invasieve procedure 
is, merkt u onmiddellijk na de behandeling mogelijk een 
lichte roodheid op die binnen een paar uur verdwijnt. 
Omdat er geen downtime is, kunt u onmiddellijk weer 
zonnebrandmiddel en make-up gebruiken en uw normale 
dagelijkse activiteiten hervatten.

V: IS LASER GENESIS GESCHIKT VOOR MIJ?
A: Als u een snelle procedure zonder downtime probeert 
te vinden om uw algehele teint te verbeteren en een 
stralend, zelfverzekerd uiterlijk te krijgen, is Laser Genesis 
de behandeling voor u!

Vóór                  Na 6 behandelingen
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Vóór                 Na 8 behandelingen

Laser Genesis dient zachte warmte 
toe aan het probleemgebied voor het 
behandelen van:

+�diffuse�roodheid
+�fijne�lijntjes
+�kwaliteit�van�de�huid
+�littekens
+�acnelittekens


