
•  Snel
•  Gemakkelijk
•  Geen hersteltijd
•  Maximaal resultaat
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Alma Lasers is een leider in de medisch esthetische markt. 
De technologieën van Alma Lasers worden gebruikt voor tal 
van behandelingen, onder andere vrijwel pijnloze ontharing 
voor alle huidtypes, verwijdering van pigmentatie, acne en 
tatoeages en het verminderen van rimpels en, naast ruim 65 
andere door de FDA toegelaten schoonheidsbehandelingen. Verouderde huid?

Zet de klok terug!www.almalasers.nl | www.almalasers.be 
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Jonger ogende huid

Uw adres voor laser360iQ

Distributeur Benelux: 

www.facebook.com/almalasers

Bekijk de patiëntvideo!
https://www.youtube.com/watch?v=mh8NfEZst5A



Laser360iQ combineert verschillende laser- en licht-
technologieën om een complete behandeling voor de 
tekenen van huidveroudering te bieden.

Iedere technologie op zich kan een bepaald aspect van 
het uiterlijk van de huid aanzienlijk verbeteren. Wanneer 
deze in één behandeling gecombineerd worden, werken 
deze verschillende technologieën in perfecte harmonie 
samen, werken alle tekenen van een verouderende huid 
weg en herstellen de natuurlijke schoonheid van uw huid.

Beschadigingen | Ouderdomsvlekken | 
Zonneschade | Pigmentatie | Rimpels

4 Technologieën in perfecte harmonie

 KRIJG UW JEUGD
WEER TERUG

Het bijna-infrarood licht zorgt voor 
een subtiele huidverstrakking

Geavanceerd gepulst licht 
verwijderd beschadigingen en 
huidverkleuringen

Een erbium laser stimuleert de 
collageenaanmaak; hierdoor 
verdwijnen lijntjes en rimpels

De ClearLift™ laser hermodelleert 
het collageen, waardoor de huid 
er weer gezond en stralend uitziet

Laser360iQ is een unieke huidverjongingsbehandeling 
die huidverkleuringen corrigeert, verslapte huid verstrakt, 
rimpels en fijne lijntjes glad strijkt en andere symptomen 
die karakteristiek zijn voor huidveroudering wegwerkt.

Laser360iQ combineert 4 geavanceerde door de FDA 
toegelaten technologieën tot een serie van 5 snelle 
en vrijwel pijnloze sessies verdeeld over 8 weken. In 
slechts twee maanden tijd ziet uw huid er weer jong en 
gezond uit, zonder dat u uw dagelijkse routine hoeft te 
veranderen.

• Door de FDA toegelaten behandeling 
• 5 Snelle en vrijwel pijnloze sessies
•  Behandelt alle aspecten van huidveroudering
•  Minimale impact op uw dagelijkse routine

Zet de klok terug

Laser360iQ is speciaal ontworpen voor de gevoelige 
huid en zet de klok terug voor uw gezicht, hals, borst 
en handen.

Complete oplossing  
voor de verouderende huid

• Voorhoofd
• Wangen 
• Borst
• Rond de mond
• Rond de oogkassen 
• Bovenlip 
• Hals
• Handen

Behandelingresultaten
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Foto’s afkomstig van KeeLee Tan, MD, Australië


