Alice Krol, 57 jaar, heeft onlangs een gefractioneerde Co2 laserbehandeling ondergaan in
ziekenhuis Nij Smellinghe. In dit verhaal vertelt Alice over hoe ze de behandeling heeft ervaren.
“Mijn huid was door de slechte luchtkwaliteit van mijn vroegere woonomgeving in combinatie met vele
jaren roken totaal ‘uitgeloogd’; papierdun en zeer veel diepe rimpels in vergelijking tot mijn
leeftijdgenoten. Ik gebruikte hiervoor eerst een dag- of nachtcrème, maar achteraf gezien heeft
dit totaal geen zin en effect gehad. En toen kwam ik deze behandeling tegen.
“Ik wist precies wat me te wachten stond”
Ik heb een gefractioneerde Co2 laserbehandeling van mijn gehele gezicht, van voorhoofd tot voorbij de
kin, ondergaan. De voorlichting over deze behandeling was uitstekend. Ik wist precies wat me te
wachten stond. Wat ik ook heel prettig vond was dat men heel laagdrempelig bereikbaar was voor
vragen zowel voor, als tijdens en ook na de behandeling. De feitelijke behandeling in de huid- en
laserkliniek was goed voorbereid. Er werd ruim de tijd genomen om de verdovende crème te laten
inwerken. De behandeling zelf bestond uit ‘laserimpuls prikken’ die inderdaad aanvoelden als
speldenprikjes. Van de ene kant voel je dat weer wel, van de andere kant was ik erop voorbereid en
werd er tijdens de behandeling ruim aandacht aan geschonken. De prikjes zelf van het laserapparaat
vielen achteraf mee tijdens de behandeling die klein uur duurde.
Er werd veel zorg besteed aan de nabehandeling zoals fotocontrole na elke vier dagen om het beloop
ook thuis in de gaten te houden. Er werden hele goede huidmiddelen voorgeschreven om de
herstellende huid in de navolgende drie maanden maximaal te ondersteunen en te beschermen tijdens
het herstelproces. Dus niet zomaar in de zon lopen bij deze tere huid, factor 100 et cetera.
Uiteraard is de eerste dagen, na een dergelijke behandeling, de huidreactie sterk in de zin van lekkage
van vocht, kleine prikwondjes die nog wat bloed vertonen; net alsof men “zwaar” verbrand is in de zon.
De eerste week na deze behandeling liep ik toch ‘korsterig roodverbrand’ rond zowel in het uiterlijk van
de huid maar ook in het gevoel. Logisch de huid kan dan ook niks verdragen. De allerbeste manier om
hier de eerste week door heen te komen is paracetamol en veel slapen. Dat wilde ik dan ook wel!
Dat komt door de korstjes en vocht productie als reactie op de laserbehandeling maken je erg vermoeid.
Een (kleine) week na de behandeling kon ik gewoon weer boodschappen doen.
Een verbluffend resultaat!
Door de laserbehandeling is een verbluffend herstel van de huid en de onderhuidse laag op gang
gekomen met een zeer zichtbare verjonging. In totaal heeft het zeker zes maanden geduurd om het
optimale effect van deze behandeling waar te nemen. Dat betekent een duidelijk zichtbaar ‘dikkere’ en
zachtere huid er voor zorgt dat ik er volgens mijn omgeving zeker 10 jaar jonger uitzie. Mijn natuurlijke
huidskleur is weer terug!
Ik voel me er heel goed onder. Ik had vooraf aan niemand verteld dat ik deze behandeling zou
ondergaan. En nu krijg ik reacties als, “Wat zie jij er goed uit” en “Je ziet er niet moe meer uit”.
100% overtuiging
Ik ben er 100 % van overtuigd dat dit de enige effectieve behandeling is van rimpels en sterk verouderde
huid. Dit heeft het absolute effect van een facelift die hiermee volledig achterhaald is. Immers met een
facelift trekt men de dunne huid strak met verlies van mimiek, terwijl door de laserbehandeling de
huidlaag overduidelijk dikker wordt en de hele oppervlakkige huid volledig vernieuwd door groeiimpulsen. De mimiek blijft dus volledig gewaarborgd. Dit is dus absoluut geen botox gezicht maar 10 jaar
terug in de tijd. GEWOON TOP!

