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Mixed Beauty Methods

Iridex Varilite

Microdermabrasie

Fractional Laser

Het Iridex Varilite Systeem is een compacte vaatlaser die een uitgebreid aantal
aandoeningen kan behandelen.
Een groot voordeel van dit systeem is dat de Iridex laser twee verschillende
golflengtes bevat waardoor verschillende dieptes in de huid behandelt kunnen
worden.

Microdermabrasie is een zeer geavanceerde techniek die wordt gebruikt bij
Fusionz dayspa. Wij werken met een medisch apparaat in een gesloten steriel
systeem.

MediSkinCare heeft onlangs de nieuwste Fractional laser in huis gehaald. Deze laser geeft laserstralen af in een matrix van vele, zeer smalle bundels; de fractional
technologie. Elke bundel vormt een warmtekolom in de huid. De licht beschadigde / opgewarmde huid activeert de aanmaak van nieuwe en gezonde huidcellen.
Het resultaat: rimpels worden gladder, vermindering van pigmentvlekken, een
jeugdigere uitstraling van de huid en een verbeterde huidkwaliteit.

vaatlaser

Iridex Diolite 532 NM golflengte
Deze golflengte is uitermate geschikt voor behandeling van rode vaatjes bv. couperose, spider naevi, wijnvlekken en pigment vlekken.
Iridex Diolite 940 NM golflengte
Deze golflengte gaat dieper de huid in waardoor dieper gelegen vaatjes goed te
behandelen zijn. Ideaal voor kleine beenvaatjes of blauwe vaatjes op de neus

kristallaser

De techniek kan gebruikt worden bij een

•
•
•
•
•
•
•

verouderde huid/zonbeschadigd huid
rimpelvorming
futloze verslapte (rokers)huid
piment verstoring / gevlekte / verdikte huid
acne huid en acne littekens (pokdalige huid)
littekens
Als opfrisbeurt voor een normale huid

Werking
Door de vacuüm zuigwerking van het apparaat wordt de huid als het ware opgezogen en glijden er kristallen langs de huid. Hierdoor wordt een laagje van de
huid weggeslepen. De onderliggende huid stimuleert de aanmaak van elastine en
collagene vezels, nieuwe huidcellen worden aangemaakt en er is een verbeterde
bloedcirculatie. De huid wordt gladder, mooier, egaler en steviger . Crèmes wor-

matrixlaser

Een behandeling kan worden toegepast wanneer u rimpeltjes rond de mond en
ogen wilt vermindering, dan wel de gehele gezichtshuid een jeugdigere / frissere
uitstraling wilt geven. Ook kan de behandeling ingezet worden om chirugische /
brandlittekens, acnelittekens te verminderen en zelfs in enkele gevallen geheel te
doen verdwijnen. Ook melasma ( zwangerschapsmasker) en striae kunnen wor-

Voor meer informatie of een orienternd gesprek kunt u contact opnemen
met Esther Stuijk van Fusionz Dayspa:
Oosterwijksestraat 9 A
5131 NL Alphen (nb)
T 013 - 508 33 08
F 013 - 508 13 01
info@fusionzdayspa.nl
www.fusionzdayspa.nl

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
Hier nog een zin eronder.
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