
 

 

LASER GENESIS VOOR HUIDVERBETERING 

Bij het ouder worden verliest onze huid bindweefseleiwitten, zoals collageen en elastine, waardoor 

de kwaliteit van de huid langzaam achteruit gaat. De veroudering van de huid kan worden 

verminderd door een Laser Genesis behandeling. Laser Genesis is een behandeling die uitgevoerd 

kan worden zonder het gebruik van verdovende gels of medicatie. 

HOE WERKT LASER GENESIS? 

Tijdens de Laser Genesis behandeling worden korte pulsen van laser energie aan de huid gegeven. 

Hiermee wordt de middelste laag van de huid verwarmt. Zo wordt de collageenproductie 

gestimuleerd en kunnen ontstekingen en littekenvorming afnemen. Daarnaast vermindert Genesis 

roodheid van de huid, omdat het ook microvaatjes aanpakt. Het effect van één individuele 

behandeling is subtiel, maar het positieve effect op de huidkwaliteit groeit na een serie 

behandelingen. 

HOE VOELT EEN LASER GENESIS BEHANDELING? 

Je voelt tijdens de behandeling een lichte opwarming van de huid. Veel mensen ervaren dit als een 

rustgevend en fijn gevoel. 

WELKE GEBIEDEN VAN DE HUID KUNNEN BEHANDELD WORDEN? 

Laser Genesis is een ideale optie voor het gezicht, de nek en decolleté. Maar ook andere gebieden 

met tekenen van veroudering, zonneschade, diffuse roodheid en fijne rimpels kunnen behandeld 

worden. 

HOEVEEL BEHANDELINGEN MOETEN ER UITGEVOERD WORDEN? 

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen adviseren we om een serie van 4 tot 6 behandelingen 

uit te laten voeren. Het effect van één behandeling is niet direct te zien, maar na verloop van tijd zal 

de gezondheid en uitstraling van de huid verbeteren. We raden het aan om na afloop van het traject 

eens in de zoveel tijd een onderhoudsbehandeling te doen. Zo blijft de huid in optimale kwaliteit. 

 

 



WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN? 

De Genesis behandeling zorgt nauwelijks voor bijwerkingen. Direct na de behandeling kan de huid 

een beetje rood zijn, maar dit trekt na een aantal uur weer weg. Normale activiteiten kunnen meteen 

na afloop worden hervat. 

IS GENESIS EEN BEHANDELING VOOR MIJ? 

De Laser Genesis behandeling is geschikt voor iedereen: voor elk huidtype en alle huidskleuren. Dus 

ben je op zoek naar een pijnloze behandeling om de kwaliteit van je huid te verbeteren en een frisse 

en gezonde uitstraling te geven? Dan is Genesis voor jou een zeer aantrekkelijke optie.  

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Dan kun je bellen naar Dutch Clinic.  

Bereikbaar maandag-vrijdag 08.30 tot 17.00 uur. Tel: 020- 2142033. 


