De PinPointe Footlaser
De enige échte laser voor een effectieve behandeling van schimmelnagels,
waarbij schimmels in de nagel worden gedood
Dorette heeft deze toplaser in huis en boekt resultaat!
Schimmel/kalknagels, een veelvoorkomend probleem
Schimmelnagels komen veel voor en hebben als bijkomend nadeel dat ze zeer
lastig te behandelen zijn. Als mens ontkom je niet aan contact met schimmels
die infecties kunnen veroorzaken. Als een nagel geïnfecteerd is met een schimmel, is er sprake van Onychomycose – hoewel niet iedereen een schimmelinfectie
krijgt. Er zijn namelijk factoren die een infecties bevorderen.

Bevorderende factoren om schimmel te laten groeien zijn;
- (veel) vocht
- een verminderende weerstand
- een te vochtige huid
- een nagel die al beschadigd is
Een schimmelinfectie kan dus gemakkelijk ontstaan in beschadigde nagels en ten
gevolge van bijvoorbeeld sporten of knellende schoenen. Ook vocht en warmte
bevorderen de kans dat schimmels zich kunnen nestelen in teennagels.
Gelukkig is er nu de PinPointe Footlaser om schimmelnagels te bestrijden.
Redenen om de Pinpointe laserbehandeling te ondergaan bij Dorette:
1. 30 jaar ervaring als pedicure en heeft zich gespecialiseerd in schimmelnagelbehandelingen
2. U wordt behandeld door gediplomeerde Provoet pedicures
3. Slechts 1 pijnloze laserbehandeling nodig met een controlebehandeling na 6 en 12 weken.
Zit de schimmel er al jaren of helemaal onder de nagels, dan zijn er meer behandelingen nodig
4. Daar de nagels voorgewerkt moeten worden, zorgen we tegelijkertijd voor mooie verzorgde voeten
en hoeft u zich niet meer te schamen voor uw lelijke nagels
5. Geen risico’s meer van orale medicijnen, zoals lever- en darmproblemen of smaakverlies
6. Ook als énige laser geschikt voor diabetici, door de unieke gepatenteerde pulsopbouw
7. Om herinfectie te voorkomen geven wij u gedegen adviezen mee
8. Middels een uitgebreid intakegesprek zijn er geen verrassingen over de prijs van deze behandeling
De behandelingstherapie bij Dorette bestaat uit drie gedeelten: het voortraject, de Pinpointe Footlaserbehandeling zelf en eventuele nabehandelingen.
In het voortraject wordt door een van onze Provoet pedicures vastgesteld of het daadwerkelijk om een
schimmelnagel gaat, want niet alle verkleurde en/of verdikte nagels zijn schimmelnagels. Er kan ook sprake
zijn van bijvoorbeeld een hoornnagel of een psoriasisnagel.
Bij twijfel wordt eerst een stukje nagel (biopt) opgestuurd naar een gespecialiseerd
laboratorium voor onderzoek. Is de uitslag positief, dan kan de PinPointe Footlaser
behandeling starten. De behandeling zelf is 2 minuten per nagel. De nagels worden
eerst tijdens een pedicurebehandeling voorbewerkt, de laserbehandeling zelf is
veilig en pijnloos en zeer effectief.
De nagels hebben een uitgroei van ongeveer zes tot negen maanden. De nagels zijn na de laserbehandeling
niet direct mooi, de verbetering is te zien na twaalf weken. Er wordt een nabehandeling gepland na 6 en 12
weken. Zit de schimmel er al jaren of helemaal onder de nagelriem en in het nagelbed, dan zijn er meer
behandelingen nodig.
Na de laserbehandeling met de PinPointe Footlaser is het belangrijk dat herinfectie voorkomen wordt:
de sporen van schimmels zijn zeer hardnekkig en zitten in de schoenen. Met een eenvoudige nagel- en
schoenbehandeling is een herbesmetting te voorkomen. Kom regelmatig voor een pedicurebehandeling,
zodat we het in de gaten kunnen houden en meteen actie kunnen ondernemen.

Prijzen Pinpointe Footlaser:
1 Schimmelnagel
1 nagel laseren, inclusief een pedicure behandeling
Nabehandeling incl. pedicurebehandeling
Dactarin poeder en Dimanche Huid-en nagelspray klein

€ 75
€ 47,50
€ 17,50

2 Schimmelnagels
2 nagels laseren, inclusief 1 pedicure behandeling
Nabehandeling incl. pedicurebehandeling
Dactarin poeder en Dimanche Huid- en nagelspray groot

€ 125
€ 47,50
€ 25

3 tot 5 schimmelnagels
3 tot 5 nagels, inclusief pedicure behandeling
Nabehandeling incl. pedicurebehandeling
Dactarin poeder en Dimanche Huid- en nagelspray groot

€ 160
€ 47,50
€ 25

5 tot 10 schimmelnagels
5 tot 10 nagels, inclusief Pedicure behandeling
Nabehandeling incl. pedicurebehandeling
Dactarin poeder en Dimanche Huid- en nagelspray groot

€ 199
€ 47,50
€ 25

Belangrijk: Informeer met welke laser u behandeld gaat worden !
De PinPointe Footlaser is de énige laser die speciaal ontwikkeld voor deze lastige aandoening.
De behandeling is veilig, pijnloos en zeer effectief. Hij is uitvoerig over de hele wereld getest en ook gebruikt door huidartsen. De PinPointe is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en heeft de EU-goedkeuring voor behandeling van
schimmelnagelinfecties.
De combinatie van bewezen effectiviteit bij een hoog patiëntcomfort wordt bereikt door een unieke Pulse Modulatie & Laserlicht
geleiding. De speciale pulsmodulatie ver war mt alleen de
schimmel en de pauzes geven het gezonde weefsel, zenuwen en
bloedvaten de tijd om af te koelen. Daardoor is de laserbehandeling
met de Pinpointe Footlaser veilig en is er geen verdoving nodig.
Gewone, al dan niet aangepaste, Nd:YAG lasers leveren 1 lange puls met een grote spotafmeting.
Het resultaat is een overmatige opwarming van het het weefsel resulterende in pijn en bijwerkingen.
Het laseren van de nagel tot de pijngrens van de patiënt is geen garantie dat de schimmel voldoende verhit
is laat staan een goed resultaat bereikt wordt.
De Pinpointe Footlaser daarentegen werkt dus met pulsmodulatie, waardoor vervelende effecten en
bijwerkingen worden vermeden en je wel de gewenste resultaten kan behalen.
Daardoor is deze laser als énige geschikt voor diabetici!

Nieuwsgierig?
Boek een pedicurebehandeling met een professioneel intake gesprek
en laat je adviseren over de behandelingsmogelijkheden
van je schimmelnagels met de PinPointe Footlaser.
Ben je je schimmelnagels beu en heb je alles al geprobeerd?
Laat vandaag nog je schimmelnagels laseren bij Dorette
Bel snel voor een afspraak, de meeste schimmelnagels zijn
te genezen zonder het gebruik van medicijnen!

Bel nu 023-525 26 02
Maak een afspraak voor een pedicurebehandeling
met een vrijblijvende intake
Referentie schimmelnagelbehandeling Esther:
Ik had al jaren last van lelijke nagels, ik schaamde me voor mijn voeten. Gelukkig ben ik bij Dorette terecht
gekomen en het bleken schimmelnagels te zijn. Dorette heeft voor mij een behandelplan opgesteld en daar
heb ik mij trouw aan gehouden met als resultaat: na 10 maanden weer gezonde nagels. Ik kan weer met
plezier naar mijn voeten kan kijken.
Ik ben een tevreden klant en raadt iedereen aan om naar Dorette te gaan als je last hebt van schimmelnagels.
Ik blijf komen in deze gemoedelijke salon en heb mezelf beloond met een heerlijke gezichtsbehandeling.
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Links: vingernagel met schimmel
na bezoek nagelstudio
Rechts: uitgroei 3 maanden
na de laserbehandeling

