APILUS SENIOR

WAT ZIJN DE VOORZORGSMAATREGELEN?

HAARVERWIJDERING

Zon en zonnebank dienen tijdens en na de behandeling met de Apilus vermeden te worden. Wij
adviseren om na iedere behandeling van huidonef-

HUIDVERBETERING

fenheden een zonnecrème met SPF 30 te gebruiken om hyperpigmentatie te voorkomen. Laat u uw
couperose behandelen, dan is het raadzaam

COUPEROSE

daarnaast anticouperosecrème te gebruiken om de
haarvaatjes te verstevigen en de huid te kalmeren.
De meest geschikte perioden voor deze behandeling zijn voor het voor- en najaar. Aloë Vera gel is
een onmisbaar product om de behandelde huid
verder te verzorgen in combinatie met alle behandelingen van de Apilus.
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Uw volgende afspraak is:
Datum: .........................................................................................
Tijd: ...............................................................................................
Opmerkingen: ..........................................................................
........................................................................................................

WORDEN DE KOSTEN VERGOED?

........................................................................................................
Datum: ........................................................................................

Wanneer er bij u sprake is van ernstige overbeha-

Tijd: ...............................................................................................

ring in het gezicht en de behandelingen plaatsvin-

Opmerkingen: ..........................................................................

den op medische indicatie van uw arts, dan worden

........................................................................................................

de kosten van de behandelingen (deels) vergoed.
Raadpleeg uw verzekeringspolis voor uw voorwaarden.

.......................................................................................................
........................................................................................................

HOE WERKT ELEKTRISCH ONTHAREN?

WANNEER ZIE IK RESULTAAT?

Elektrisch ontharen is een uitstekende methode

U ziet al na één behandeling resultaat. Bij het

om voor altijd af te zijn van overbeharing. Het

ontharen heeft u te maken met de verschillende

werkt zo: er wordt een dun wegwerpnaaldje langs

groeifases waarin de haren zich bevinden.

de haarschacht in de huid geschoven, waarna een

Hierdoor heeft u meerdere behandelingen nodig,

kleine en korte hoeveelheid energie wordt gege-

voordat u helemaal van uw ongewenste haargroei

ven. Hierdoor wordt het haarzakje (waar de haar in

af bent. Voor de huidoneffenheden en bloedvataf-

groeit) vernietigd, zodat hier geen nieuwe haar kan

wijkingen heeft u aan één behandeling genoeg,

groeien.

afhankelijk van de grootte van het te behandelen

WAT MAAKT DE APILUS ZO BIJZONDER?

gebied. De huid heeft natuurlijk wel de tijd nodig
om te kunnen herstellen.

Met de Apilus kunnen alle haartjes definitief,
effectief en vrijwel pijnloos verwijderd worden.
Ook voor het verwijderen van de meeste huid-

WAT KAN ER BEHANDELD WORDEN?

oneffenheden is de Apilus doeltreffend. En wie wil
er geen mooie, egale huid? De speciale Apilus

- Ongewenste haargroei

technologie zorgt ervoor dat de stroom zich alleen

- Fibromen (steelwratjes)

daar waar nodig concentreert. Er wordt altijd een

- Bindweefselwoekeringen

gegarandeerde, stabiele stroomoutput gegeven.

- Pigment

WAT HOUDT EEN BEHANDELING IN?
De Apilus werkt met twee stroomsoorten, de hoog
frequente stroom en de gelijkstroom. Zij kunnen
separaat en samen gebruikt worden. Deze zorgen
voor de vrijwel pijnloze behandeling.

- Couperose
- Cherry angioma (bloedblaartjes)
- Spinnaevi
- Commedonen
- Milia (gerstekorrels)
- Xanthelasma

APILUS

