Nagels om weer trots op te zijn!!
PATIENTEN ZEGGEN:

LAST VAN SCHIMMELNAGELS?
De FOX Laserbehandeling helpt u
van uw probleem af!
Maak snel een afspraak!

Geweldige resultaten!
“De behandelingen zijn nagenoeg pijnloos. Alle tien de
nagels werden behandeld en nu na zes maanden, groeien de nagels al normaal uit. Met name de grote teen, die
met de meeste schimmel, laat de grootste verbetering
zien. De uitgroei gebeurt wat langzamer dan de andere
nagels maar de nagel wordt na jaren weer helder. Geweldig!”
WAT MOET IK NOG MEER WETEN?









Vooraf wordt onderzocht of er inderdaad
een schimmel in uw nagel zit
Tijdens de behandeling worden uw schoenen gesteriliseerd
De procedure is veilig
Geen bijverschijnselen
Sokken en schoen kunnen direct na de
behandeling weer aan
U mag uw nagels weer lakken
Geen herstelperiode na de behandeling
Vraag naar de maatregelen die nodig zijn
om herbesmetting te voorkomen

KLINISCHE STUDIES EN RESULTAAT?
Onderzoek heeft uitgewezen dat lasertherapie
absoluut veilig is, zeer goed te verdragen en
effectief in het bestrijden van de schimmel. De
nagel wordt direct gestimuleerd weer “gezond”
te gaan groeien met al na twee
maanden na de eerste behandeling
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Voor gezonde en heldere nagels!

Nagels om weer trots op te zijn
De procedure is veilig en lokaal
verdoven is niet nodig!

de laserstraal wordt langzaam over
het nagelbed bewogen.

Voor de behandeling

Na de behandeling
DE SCHIMMELNAGELINFECTIE:

IS DE PROCEDURE PIJNLIJK?

HEB IK MEER DAN ÉÉN BEHANDELING NODIG?

2% tot 14% van alle volwassenen krijgt een keer te maken
met een schimmelnagelinfectie. Een schimmel die zich
voedt met keratine is schuldig aan deze nare infectie.
Schimmelkolonies floreren in een vochtige omgeving en
dringen het nagelbed binnen via de buitenrand van de nagel. De schimmelnagelinfectie kan zich als
pijnlijk manifesteren, kan het lopen beïnvloeden en kan tot een negatief zelfbeeld leiden.
Sommige voorgeschreven medicijnen kunnen hevige bijwerkingen vertonen en geven
niet altijd het beste resultaat. Lasertherapie
als behandeling neemt toe in populariteit als
therapie om de infectie effectief te bestrijden.

Gedurende de behandeling wordt de laserstraal langzaam over het nagelbed bewogen. De laser genereert
warmte onder de nagel midden in de schimmelkolonie.
Tijdens de procedure kunt u een lichte pijnsensatie voelen.

Afhankelijk van de ernst van de schimmelinfectie zijn wellicht extra behandelingen nodig. In overleg wordt de noodzaak van extra behandelingen met u besproken.

HOE SNEL HEB IK WEER GEZONDE NAGELS?
U zult het resultaat niet onmiddellijk kunnen zien.. Na
een periode van een aantal maanden resulteert de behandeling in een gezonde uitgroei van de nagel.
Nagels groeien langzaam. Een geleidelijke groei naar
een gezonde nagel duurt 9 tot 12 maanden.

Lasertherapie wordt goed verdragen en bevordert de
groei van heldere nagels zeer effectief, met al na 2
maanden een gezonde en heldere uitgroei

Voor gezonde en heldere nagels!

