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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 ande-
re vrijwel pijnloze ontharing voor alle huidtypes, 
verwijdering van pigmentatie, acne en tatoeages 
en het verminderen van rimpels, striae en verschi-
jnselen van cellulitis, naast ruim 65 andere door 
de FDA toegelaten schoonheidsbehandelingen.
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 HAAL HET MOOIE IN 
UZELF NAAR BOVEN

FRACTIONELE ERBIUM 
HUIDVERJONGING

FRACTIONELE LASERPEELING
Net als peeling, zonder risico
> Snelle & gemakkelijke behandeling
> Veilig voor alle huidskleuren
>  Kan het hele jaar door  

uitgevoerd worden
>  Leidt tot een zeer korte hersteltijd  

voor de patiënt
> Minimaal ongemak
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Bekijk de patiëntvideo!
http://bit.ly/SlPuyC

 www.almalasers.nl
www.almalasers.be 

uw adres voor fractionele erbium huidverjonging:

Distributeur Benelux: 

www.facebook.com/almalasers



Een mooie huid in 2 stappenVerwijder uw oude huid  Veel gestelde vragen
Is fractionele erbium geschikt voor mij?

De erbium laser is veilig en effectief voor de 
meeste huidtypes. Vraag uw behandelaar  
hoe deze behandeling u kan helpen.

Wat is het verschil tussen fractionele erbium en 
andere laser huidverjongingsmogelijkheden?

Fractioneel betekent dat slechts een deel van 
het behandelingsgebied wordt verwond, 
in tegenstelling tot volledige huidverjonging 
waarbij de hele buitenlaag van de huid 
beschadigd wordt. Erbium is een bijzonder 
subtiele technologie die minder schade en pijn 
veroorzaakt dan andere lasertechnologieën. Dit 
resulteert in minimaal ongemak, een snellere 
resultaat en een kortere hersteltijd.

Hoelang duurt een behandeling? 

De behandeling gaat vaak erg snel en duurt 
meestal niet meer dan een paar minuten.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Meestal worden 1-4 behandelingen geadviseerd. 
Hoewel de resultaten direct zichtbaar zijn, duurt 
het vaak 2-3 maanden voordat u optimaal 
resultaat ziet.

Microscopische openingen: De fractionele 
erbium laser splitst één laserstraal op in 
een serie microscopische laser spots 
verspreid over het behandelingsgebied. 
Doordat de buitenlaag van de huid 
slechts gedeeltelijk beschadigd wordt 
en het grootste deel van de huid intact 
blijft, blijft de behandeling comfortabel, is 
de hersteltijd korter en zijn de resultaten 
eerder zichtbaar.

Warmte:  De laserenergie dringt door tot 
net onder het huidoppervlak, verwarmt 
de collageenvezels en maakt deze weer 
elastischer en steviger.
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1Fractionele erbium huidverjonging is een unieke 
huidbehandeling die gebruik maakt van de erbium 
laser met pixeltechnologie van Alma Lasers om uw 
huid weer mooi en glad te maken. De resultaten 
zijn bijzonder goed en de behandeling heeft de 
voorkeur boven chemische peeling en geeft uw 
huid een jeugdige en stralende gloed.

Fractionele erbium huidverjonging kan bijdragen 
aan het verminderen van tekenen van veroudering, 
zoals ouderdomsvlekken, pigmentatie, fijne lijntjes 
en rimpels, acnelittekens, littekens en striae.

INDICATIES

> Huidverjonging

> Fijne lijntjes en rimpels

> Littekens en striae

>  Hermodellering van de huid  
(Verouderde huid door zon)

> Huidverstrakking

> Acnelittekens

De pixel erbium is een subtiele lasertechnologie 
die niet alleen pijn tot een minimum beperkt en de 
hersteltijd versnelt, maar ook voor een fantastische 
huidverbetering zorgt.

DE SNELSTE ERBIUM LASER TER WERELD

Laser spots uit de fractionele 

laser creëren gecontroleerde 

microscopische openingen  

in de huid, verwarmen het 

gebied en stimuleren de 

collageenaanmaak voor  

een stevigere en  

gezondere huid.


