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Pigmenten &
couperose



Cosmetique Totale is gespecialiseerd in het ver-
wijderen van pigment en couperose volgens de 
Elos methode.

We werken met de nieuwste apparatuur en met 
HBO geschoolde huidtherapeutes. Behandelin-
gen in het gelaat worden daardoor ook door de 
meeste ziektekostenverzekeraars vergoed.

Elos is de beste manier om af te rekenen met 
ongewenst pigment en couperose. Een perfecte 
laserbehandeling met de techniek van nu.

Veilig en effectief

Nadat een verkoelende gel is aange-
bracht, wordt er een lichtpuls gegeven in 
combinatie met radiofrequentie. Het aan-
wezige pigment absorbeert de lichtener-
gie en zet dit om in warmte, zodat het vat 
of de pigmentatie vernietigd wordt.

De Elos methode behoort in Noord-Ame-
rika al tot de meest populaire esthetische 
behandelingen. Elos onderscheidt zich 
door de verschillende behandelopties, 
veiligheid, minder belasting van de huid 
en het resultaat: de effectiviteit van de 
Elos behandelingen ligt 20 tot wel 30% ho-
ger dan bij ‘traditionele’ IPL- en lasersyste-
men. De Elos behandeling is er vanaf €35,- 
per behandeling.

Welke resultaten kan ik verwachten?
Er zal een geleidelijke verbetering optreden 
in de rode kleur van de huid; het blozen zal 
verminderen en vaatjes zullen vervagen. 
Pigmentvlekken en zonbeschadiging zullen 
verbleken. Vergrote poriën zullen verklei-
nen. Door de warmte die de puls in de huid 
afgeeft, wordt de aanmaak van collageen 
en elastine gestimuleerd. Dit resulteert in het 
verminderen van rimpeltjes.

Heeft u interesse?
Wij adviseren u dan om vrijblijvend een afspraak 
te maken voor een gratis intakegesprek met één 
van onze huidtherapeutes. Tijdens deze afspraak 
bekijkt de therapeute of u behandeld kunt worden 
en hoeveel behandelingen u nodig heeft. U weet 
dan ook direct hoeveel het u precies gaat kosten. 
Met een ‘proefflits’ kunt u ervaren hoe een behan-
deling aanvoelt.

Wie zijn de beste kandidaten?
•  Diegene die last hebben van rosacea,   

couperose, blozen, vaatjes, vroegtijdige verou-
dering, zonbeschadiging of als een gezonder 
uitziende huid gewenst is.

•  Die personen die geen ingrijpende laserbehan-
delingen of chemische peelings willen onder-
gaan.

•  Maar ook als men de werkzaamheden of de so-
ciale activiteiten niet wil onderbreken voor een 
ingreep.

• Na de Elos behandeling kunnen alle activiteiten 
direct weer opgepakt worden.

  
Hoe snel kan ik resultaat zien?
Gemiddeld zijn er 3 - 5 behandelingen nodig voor 
een optimaal resultaat. In het algemeen wordt 
een huidverbetering van 50 - 75% waargenomen.

Welke gebieden kunnen behandeld worden?
Het gezicht, hals, decolleté en handen.
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