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GENESIS
LASER

De sleutel tot het 
best bewaarde  
schoonheids
geheim.

L
en bevordert zo stralend 

en gezond ogende huid bij 

mannen en vrouwen. Nu kunt 

u er jonger uitzien door de 

behandeling van veranderingen 

die gewoonlijk samengaan met 

ouder worden en zonschade.
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Wat kan ik vóór de behandeling 
verwachten?

Er is geen gel, verdovende crème of ijs nodig vóór de 

behandeling. Vóór de eigenlijke Laser Genesis-behandeling 

wordt u verzocht uw make-up of vochtinbrengende crème 

te verwijderen, en in sommige gevallen wordt u verzocht 

om de te behandelen plaats te scheren. Uw arts zal u een 

overzicht geven van en u helpen met alle vereisten vóór de 

behandeling.

Welke verbeteringen kan ik verwachten 
van Laser Genesis huidtherapie?

In een reeks van vier of vijf behandelingen kan Laser Genesis  

helpen de jeugdige glans en uitstraling van de huid te 

herstellen. De individuele behandelingsresultaten zijn subtiel, 

maar het totale effect van meerdere behandelingen kan 

opmerkelijk zijn. 

 • Veilige en voorzichtige behandeling van diffuse roodheid
 • Vermindering van littekens door acne
 • Voortdurende stimulatie van collageenproductie
 • Vermindering van fijne lijntjes
 • Natuurlijke bevordering van een gezond uiterlijk

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Gemiddeld zijn er vier tot zes behandelingen nodig om 

optimale resultaten te behalen. Alle patiënten verschillen 

wat betreft hun conditie en behoeften. Voor meer informatie 

over de verwachte resultaten of het benodigde aantal 

behandelingen kunt u uw arts raadplegen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Hoewel de meeste patiënten weinig of geen bijwerkingen 

ondervinden, is de meest voorkomende bijwerking een 

lichte roodheid die binnen enkele uren na de behandeling 

verdwijnt. Raadpleeg uw arts voor volledige informatie over de 

voordelen en risico's van de behandeling. 

Het Laser Genesis verschil.
De Laser Genesis-procedure maakt gebruik van niet-

invasieve lasertechnologie voor veilige, natuurlijke en 

effectieve behandeling van fijne rimpeltjes, diffuse roodheid 

en littekens. U kunt na iedere behandeling consistente 

resultaten verwachten. De behandelingen kunnen op 

ontspannen, comfortabele wijze zonder plaatselijke verdoving 

of gel worden uitgevoerd.

Welke zones kunnen worden 
behandeld?

De patiënten ondervinden uitstekende resultaten van Laser 

Genesis over hun hele gezicht en hals. Bovendien kunnen 

artsen deze therapie aanraden om recente littekens op 

andere plaatsen van het lichaam te verminderen.

Wat is diffuse roodheid?

Diffuse roodheid is het optreden van algemene roodheid 

in het gezicht, zoals rode wangen. Dit wordt veroorzaakt 

door verwijde haarvaten die algemene roodheid, dus geen 

afzonderlijke, duidelijk omlijnde bloedvaten, veroorzaken. 

De meest getroffen zones zijn de neus, het voorhoofd en 

de wangen. Diffuse roodheid gaat vaak gepaard met een 

aandoening die rosacea heet, en kan erfelijk zijn. Laser 

Genesis helpt uw uiterlijk door deze aandoening voorzichtig 

te behandelen en te doen verminderen.

Hoe voelt de procedure aan?

De patiënten beschrijven de behandeling vaak als 

ontspannend en therapeutisch. U voelt tijdens de procedure 

een lichte verwarming van het huidoppervlak. U kunt 

uw normale activiteiten onmiddellijk hervatten; voor 

buitenactiviteiten dient u zonnebrandcrème aan te brengen.

Hoe werkt Laser Genesis?

Door voorzichtige verwarming van de lederhuid onder de 

opperhuid vermindert Laser Genesis rimpelvorming door 

stimulatie van collageen. Verder wordt er warmte in verwijde 

haarvaten gegenereerd om roodheid te verminderen.
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Laser Genesis huidtherapie
Het is wetenschappelijk aangetoond dat hiermee nieuw collageen wordt aangemaakt, voor de behandeling 
van rimpeltjes, roodheid en littekens.

Maak een afspraak met de arts om 
te zien of u een goede kandidaat voor 

Laser Genesis huidtherapie bent.

Voor NA 6 BEH.
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