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Hoogwaardige kwaliteit 

Uitstekende service 
)onderhoud en trainingen(

Leasemogelijkheden



3

De huidcatalogus laat slechts een greep uit ons brede assortiment zien. 
Kijk voor ons complete assortiment ook op www.laservision.nl
Mocht u extra informatie willen kunt u altijd contact met een van onze 
collega's opnemen via T. 0529 - 428 000 op via info@laservision.nl
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Ontharen via traditionele methodes is vaak erg vervelend en pijnlijk. 
Bovendien zijn dit tijdelijke oplossingen. Hierdoor is er vanuit de 
consumenten steeds meer vraag naar permanente ontharing door 
middel van een laser.

Met de LightSheer is de gouden standaard op het gebied van 
laserontharen voor handen. De LightSheer Desire kan geleverd 
worden met drie verschillende handstukken. Dit zorgt ervoor dat 
je een grote doelgroep kunt bereiken. Zowel de lichte als donkere 
huidtypen kunnen effectief, veilig en comfortabel onthaard worden. 
De combinatie van de handstukken zorgt ervoor dat zowel grote als 
kleine zones onthaard kunnen worden.

Zoals gezegd kan er gekozen worden uit drie verschillende 
handstukken, namelijk:
• Het HS handstuk heeft een grote spotsize (22 x 35 millimeter), 
 waardoor grotere oppervlakten snel behandeld kunnen worden. 
 Het handstuk zuigt de huid vacuüm, waardoor het minder 
 gevoelig zal zijn.
• Het XC handstuk heeft een spotsize van 12 x 12 millimeter en beschikt 
 over een chilltip, die zorgt voor een comfortabele behandeling.
• Het ET handstuk heeft een spotsize van 9 x 9 millimeter en beschikt 
 over een chilltip, die zorgt voor een comfortabele behandeling. 
 Dit handstuk is zeer geschikt voor kleine oppervlakten en is zeer 
 nauwkeurig.

Voordelen

	Alle huidtypen kunnen veilig worden onthaard

	Eenvoudig te vervoeren

	Snelle werking: behandel een rug in slechts 25 minuten

	Hoog vermogen voor optimaal resultaat

	Comfortabel door vacuümtechnologie

	Gekoelde handstukken voor optimaal comfort

Indicaties

	Ontharen

	Ingegroeide haren )PFB(

	Oppervlakkige rode en blauwe vaatjes 

Voor Na

Lumenis LightSheer
Light

 Slechts één handstuk
mogelijk

Lumenis LightSheer
Desire

 Meerdere handstukken
mogelijk

Lumenis LightSheer
Quattro

 Standaard met drie
 handstukken

Lumenis LightSheer
Desire, Desire Light & Desire Quattro

Ontharingslasers

Systeem: Diodelaser
Golflengte: 805nm

Financial lease / Huurkoop
Een Financial Lease Huurkoop is interessant als je niet  
(direct) de financiële ruimte óf behoefte hebt om in één keer 
een grote investering te doen, maar uiteindelijk wel het 
volledige eigendom van het bedrijfsmiddel wilt verkrijgen.

Voordelen
  Het bedrijfsmiddel komt op de balans

	Je bent direct de economisch eigenaar

	Je kunt de investering spreiden over termijnen

	Mogelijk fiscaal voordeel

	Je kunt mogelijk de BTW mee financieren

Operational lease
Dit is eigenlijk beter te vergelijken met huur. Je betaalt voor het 
gebruik in plaats van het bezit. De leasemaatschappij is en blijft 
de eigenaar van het bedrijfsmiddel en je betaalt huur aan de 
leasemaatschappij. Aan het einde van de lease heb je vaak 3 
opties, namelijk: verder huren, het bedrijfsmiddel teruggeven 
aan de leasemaatschappij of – soms – het bedrijfsmiddel kopen.

Voordelen
  Je betaalt alleen voor het gebruik

	Altijd up-to-date: je doet geen grote investering vooraf 
 en maakt toch gebruik van de nieuwste bedrijfsmiddelen

	Flexibiliteit bij einde looptijd

Over Laservision en 
leasemogelijkheden
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van laserapparatuur, 
diagnostische apparatuur en instrumenten aan de Nederlandse 
medische sector (ziekenhuizen, ZBC’s en gespecialiseerde 
klinieken). Daarnaast zijn wij distributeur van diverse 
hoogwaardige medische, esthetische en cosmetische 
hulpmiddelen voor huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. 

Wij beschikken over een eigen ervaren serviceafdeling die 
onderhoud en service verrichten aan de geleverde apparatuur.

Leasemogelijkheden
Bij ons heb je de mogelijkheid om apparatuur te leasen. Op deze 
manier hoef je de investering niet in één keer te doen, maar kun 
je het verspreiden over een aantal jaar. Je kunt bij ons kiezen 
tussen Financial Lease/ Huurkoop en Operational Lease. 
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Nd:YAG in combinatie met Alexandriet
De Splendor X is een zeer effectieve ontharingslaser doordat er 
gebruik wordt gemaakt van twee lasers die gecombineerd kunnen 
worden, namelijk een Alexandriet en Nd:YAG laser. Beide lasers / 
golflengtes kunnen simultaan aangeboden worden met verschillende 
penetratiedieptes. Dit zorgt ervoor dat je effectiever kunt behandelen 
en er goede resultaten worden behaald. Deze combinatie zorgt er 
verder voor dat je ieder huidtype kunt behandelen 
met slechts één apparaat. 

Ergonomisch handstuk met ingebouwde rookafzuiging
De Splendor X beschikt over een handstuk met ingebouwde 
rookafzuiging. Hierdoor zal de geur aanzienlijk minder zijn en zul je 

minder schadelijke stoffen inademen. Daarnaast is het ergonomische 
handvat voorzien van een dubbel koelsysteem voor extra comfort van 
jouw klant. Een ander groot voordeel van de Splendor X is dat je een 
vierkante spot kunt gebruiken. Hierdoor kun je de shots netjes naast 
elkaar plaatsen. Je kunt de volledige oppervlakte behandelen zonder 
overlap en met minder risico’s.

Twee golflengtes met verschillende penetratiedieptes
Doordat de Splendor X een Alexandriet laser (755 nm) combineert 
met een Nd:YAG laser (1064 nm) wordt extra veelzijdigheid geboden. 
Beide lasers / golflengtes kunnen simultaan aangeboden worden 
met verschillende penetratiedieptes. Met deze combinatie zijn 
efficiëntere behandelresultaten mogelijk.

Voordelen

	Geschikt voor alle huidtypen

	Snelle werking

	Vierkante spot; geen overlap

	Duo laser; Nd:YAG (1064nm) en Alexandriet (755nm)

	Gekoelde handstukken voor optimaal comfort

Indicaties

	Ontharen

	Ingegroeide haren )PFB(

	Oppervlakkige rode en blauwe vaatjes 

	Rimpels

Voor NaHandstuk
Het handstuk van
de SplendorX beschikt 
over geïntegreerde 
rookafzuiging.

Vierkante spots

Splendor X
Systeem: Alexandriet en Nd:YAG
Golflengte: 755 en 1064nm

Hierdoor is er geen overlap. 
Dit verkleint dus het risico 
op schade en verhoogt de 
efficiëntie. 

Indicaties

	Fractionele skin resurfacing

	Klassieke resurfacing

	Skin rejuvenation

	Littekens

	Rimpels

Voordelen

	Krachtig

	Snel

	Snelle scanner voor grote gebieden

	Uit te breiden met FemTouch 

 handstuk voor vaginale verstrakking

SuperPulse voor snelle behandelingen
De AcuPulse is het kleinere broertje van de UltraPulse. Met 
dit apparaat haal je kwaliteit, gemak en eenvoudig in huis. Het 
touchscreen met vooringestelde parameters zorgt voor
optimale gebruiksvriendelijkheid. 

Met de AcuPulse is het mogelijk om een echte SuperPulse te 
genereren. Door zijn geavanceerde mogelijkheden kun je zowel 
oppervlakkige als diepe gaatjes maken in één enkele pass. Deze 
unieke mogelijkheid zorgt voor snelle behandelingen en maakt het 
mogelijk om te combineren. De laser kan volledig ablatief worden 
ingesteld voor klassieke resurfacing. Daarnaast beschikt het over 
handstukken om incisies te maken. 

De SuperPulse technologie maakt het mogelijk om met minimale 
thermische schade te werken. De pulsduur van een enkele puls is 
namelijk slechts 300μs. Dit maakt de herstelperiode ten opzichte van 
traditionele methoden aanzienlijk korter. Deze SuperPulse CO2 laser 
wordt in veel gevallen al gebruikt als alternatief voor Radiotherapie.

De AcuPulse kan worden gebruikt voor vaginale verstrakking, door 
middel van het FemTouch handstuk. Dit handstuk zorgt ervoor dat de 
stimulatie van nieuw vaginaal weefsel wordt bevorderd, doordat er 
nieuw collageen wordt geactiveerd. 

Voor Na

 AcuPulse

125 millimeter 125 millimeter 200 millimeter 260 millimeter

Systeem: CO2 laser
Golflengte: 10.600nm

AcuPulse CO2

Handstukken

De laser is leverbaar met twee verschillende scanners en diverse handstukken. 
De scanners waarmee de lasers geleverd kan worden zijn:
• AcuScan 120 fractionele scanner
• SurgiTouch geavanceerde scanner

De SurgiTouch kan worden uitgebreid met drie handstukken: van 125 millimeter, 
200 millimeter en 260 millimeter. Elk handstuk richt zich op verschillende 
indicaties.

Daarnaast kun je een extra handstuk van 125 millimeter kiezen. Deze is speciaal 
ontwikkeld voor precieze incisies met minimale bloeding.
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Behandel ruim 45 huidproblemen met slechts één apparaat
Met de M22 Stellar haal je een apparaat in huis waarmee je ruim 45
huidproblemen kunt behandelen. Met één apparaat kun je dus een
enorm grote doelgroep van dienst zijn. Daarnaast staat hij bekend
om zijn gebruiksgemak, uitstekende resultaten en veiligheid. Het
IPL apparaat, ontworpen door Lumenis, kan worden uitgebreid met
verschillende lasers. Met één complete IPL module inclusief lasers
kunnen dus tal van huidproblemen worden behandeld.

M22 Stellar is een modulair systeem dat bestaat uit vier verschillende
componenten. Het is standaard uitgevoerd met een IPL module. Deze
is uit te breiden met twee Nd:YAG-modules (Q-Switched Nd:YAG
en Multispot Nd:YAG) en een fractionele Erbium:Glass module
(ResurFX). De ResurFX heeft een geavanceerde scanner die beschikt

over contactkoeling. Dit zorgt ervoor dat je zeer hoge energie in de
vorm van micropulsen in de huid kunt schieten. De koeling zorgt
ervoor dat de behandeling voor jouw klanten aangenaam blijft. Door
de scanner kun je elke micropuls volledige energie meegeven, dit
in tegenstelling tot vroegere systemen waarbij gaatjes of gaasjes
werden gebruikt.

De M22 Stellar is geheel naar eigen wens op te bouwen, omdat hij 
is uit te breiden met verschillende lasers. Daarnaast is het apparaat 
zeer comfortabel om mee te werken en eenvoudig in gebruik. Dit, 
samen met de unieke resultaten en vele mogelijkheden, zorgt er 
voor dat experts over de hele wereld hun vertrouwen hebben 
uitgesproken in dit apparaat.

M22 Stellar Modulair IPL en lasersysteem

Modulaire laser

Voordelen

	Geheel naar eigen wens op te bouwen en uit te breiden

	Breed inzetbaar

	Eenvoudig in gebruik door pre-sets per behandeling

	Zeer effectief

	Uitstekende resultaten

Indicaties

	Ontharen

	Rode vaatafwijkingen 
 (o.a. teleangiëctastieën, 
 rosacea(

	Pigmentafwijkingen 
 (o.a. lentigo’s)

	Blauwe beenvaten

	Fractionele skin 
 resurfacing )niet-ablatief(

	Acne

	Skin rejuvenation

	Striae

	Tatoeages verwijderen

M22 Stellar lasermodules- en handstukken
De M22 Stellar is zogezegd geheel naar eigen wijze op te bouwen en 
met een compleet systeem kun je ruim 45 huidproblemen behandelen. 
Ieder handstuk is geschikt voor een ruim breed scala behandelingen.

Eén IPL handstuk met enkele filters
Standaard beschikt de M22 Stellar over een IPL handstuk met Optimal
Pulse Technologie (OPT™). Dit is de geavanceerde en verbeterde
versie van IPL. Het is een enkel handstuk waarin je diverse filters voor
verschillende behandelingen kunt toevoegen. Het is zeer geschikt voor
diverse huidbehandelingen en skin rejuvenation.

Striae en littekens verwijderen
Het eerste laserhandstuk waarmee de M22 Stellar kan worden 
uitgebreid is de ResurFX™. In tegenstelling tot andere fractionele 
technologieën, kan deze Erbium:Glass laser in sommige gevallen na 
slechts één behandeling al resultaat laten zien. Hij kan worden ingezet 
om littekens en striae te behandelen, maar ook voor huidverstrakking is 
deze laser zeer geschikt. Wat deze laser uniek maakt, is dat hij beschikt 
over de unieke Coolscan-technologie.

Vasculaire laesies, beenvaatjes en wijnvlekken behandelen
Een andere optionele module voor de M22 Stellar is de Multi Spot 
Nd:YAG. Hiermee kunnen vasculaire laesies, beenvaatjes en wijnvlekken
eenvoudig behandeld worden. Doordat het handstuk continu gekoeld
wordt, wordt de behandeling als comfortabel ervaren. De OPT 
pulstechnologie zorgt er voor dat behandelingen uitstekende resultaten
opleveren.

Tatoeages verwijderen en huidverkleuring behandelen
De laatste optionele module is de Q-switched Nd:YAG. Met deze laser
kunnen donkere tatoeages veilig en efficiënt verwijderd worden.
Naast tatoeages verwijderen kun je met deze laser ook andere
huidverkleuringen behandelen. Hierbij valt te denken aan skin toning
en pigment laesies.

Neem voor meer informatie en alle mogelijkheden contact met ons op 
of vraag een demonstratie aan.

Voor Na

M22 Stellar
Q-Switched Nd:YAG
Voor o.a. 
tatoeageverwijdering en 
huidverkleuringen

M22 Stellar
ResurFX
Voor o.a. littekens, striae 
en huidverstrakking

M22 Stellar
Multi spot Nd:YAG

M22 Stellar
IPL 

Voor o.a. wijnvlekken, 
beenvaatjes en laesies

Voor o.a. 
pigmentvlekken, acne 
en vasculaire laesies

Systeem: IPL
Te combineren met laserhandstukken
Erbium:Glass 1565nm
Nd:YAG 1064nm
Q-switched Nd:YAG 532nm en 1064nm

Voor Na

Award winning design 2021
Winner in Medical Devices and Medical 
Equipment Design Category
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Indicaties

	Rode vaatjes

	Pigmentvlekjes

	)Steel( wratjes en goedaardige verhevingen

	Rosacea

	Couperose

Voordelen

	Compact en toch krachtig

	Eenvoudig te verplaatsen

	Veelzijdig

	Snel en pijnloos

	Betaalbaar

“De leukste laser van Nederland”
De ELVii532 VP is een veelzijdige diodelaser die geschikt is voor 
diverse behandelingen. Op deze manier kun je verschillende 
doelgroepen van dienst zijn. Het is een draagbaar lasersysteem dat 
uiterst effectief is in het behandelen van rode vaatjes en pigment. 
Verder kunnen steelwratjes worden weggehaald en kan rosacea en 
couperose behandeld worden met deze laser. Bij behandeling van 
oppervlakkige rode vaatjes is er vrijwel direct resultaat zichtbaar. 
Bij een pigmentbehandeling zal het pigment eerst donkerder kleuren, 
waarna het resultaat zichtbaar zal zijn. 

De Elvii532 VP is een nieuwe generatie diodelaser. Deze nieuwe 
generatie diodelaser (die op de bekende (KTP) 532nm golflengte 
werkt) is zeer compact en toch erg krachtig. Rode vaatjes en 
oppervlakkige pigmenten verdwijnen doorgaans binnen één 
behandeling en er is direct resultaat te zien nadien. De klanten 
voelen doorgaans kleine speldenprikjes en de behandeling is voor 
iedereen goed te doen. Nadien is er alleen sprake van soms een 
lichte zwelling en roodheid, dit trekt vaak binnen één dag weg. 
De laser is veelzijdig, effectief, licht, compact en zeer betaalbaar. Dit 
zorgt ervoor dat de ELVii 532VP de leukste laser van Nederland is!

Voor Na

ELVii532 VP

Vaat- en pigmentlasers

Doordat de ResurFX beschikt over gepatenteerde CoolScan 
techniek en een razendsnelle scanner, biedt deze laser een full-face 
behandeling in nog geen 20 minuten. In tegenstelling tot andere 
technieken hoef je met de ResurFX slechts één keer over het te 
behandelen oppervlak gaan. Dit komt doordat de energiedichtheid 
vele malen hoger is. De CoolScan techniek zorgt ervoor dat de 
puntjes nooit direct naast elkaar worden geschoten zodat er geen 
kans op verbranding is. 

Met deze laser kun je niet alleen snel en effectief werken, maar ook 
veel behandelingen uitvoeren. Deze behandelingen lopen uiteen van 
littekens tot striae en verkleuringen. De ResurFX zorgt ervoor dat je 
diverse problemen kunt aanpakken en kortere behandeltijden zult 
hebben. De behandeling zal voor jouw klanten als prettig worden 
ervaren, omdat de laser beschikt over contact koeling. De ResurFX is 
’s werelds enige True Fractional niet-ablatieve Erbium:Glass laser.

Optioneel: 
verrijdbaar onderstel

Voordelen

	Tot 500 micro-beams per cm2

	Eenvoudig te verplaatsen

	Geen disposables

	Contact koeling

	Licht handstuk met ingebouwde scanners

	Korte leercurve

	Veel behandelingen mogelijk

Indicaties

	Skin resurfacing

	Skin rejuvenation

	Striae 

Voor Na

ResurFX

Fractionele lasers

Systeem: Diodelaser
Golflengte: 532nm

Systeem: Erbium:Glass laser
Golflengte: 1565nm

Unieke CoolScan techniek voor 
veilige en snelle behandelingen

500 verschillende 
spots om elk 
plekje te kunnen 
behandelen
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Voor Na

Vivace
Systeem: Radiofrequentie + microneedling

Voordelen

	Geschikt voor veel behandelingen

	Goed te combineren met andere behandelingen

	Microneedling en RF gecombineerd voor optimaal resultaat

	Korte behandeltijd

	Lage downtime

	Geautomatiseerd systeem dat op elke diepte kan werken

Indicaties

	Fijne lijntjes en rimpels

	Zonneschade

	Huidverstrakking

	Huidveroudering

	Grove poriën

	Acne

	Littekens

	Striae

	Behandeling van de kruin

Vivace
Micro naaldjes

Vivace
Behandeling

Radiofrequentie-systemen

Eén van jouw belangrijkste doelen is om klanten optimaal van dienst 
te kunnen zijn door ze te helpen met hun huidproblemen. De Vivace 
is een veelzijdig apparaat dat gebruik maakt van microneedling 
in combinatie met fractionele radiofrequentie. Dit resulteert 
in resultaatgerichte en effectieve behandelingen van diverse 
huidproblemen. 

Microneedling in combinatie met RF
Skin needling is een populaire en veilige methode voor huidverjonging. 
Hierbij worden kleine gaatjes in de huid gemaakt, wat er voor zorgt dat 
de collageen- en elastineproductie gestimuleerd wordt. Dit zorgt er 
voor dat de huid voller, egaler en steviger zal aanvoelen.

RF wordt veelal ingezet bij het helen van wonden en huidregeneratie. 
Het effect van RF om huidverslapping, rimpels en huidveroudering 
tegen te gaan is wetenschappelijk vastgesteld. De verwarming die 
bij RF vrijkomt zorgt er voor dat het aanwezige collageen wordt 
samengetrokken. Daarnaast zullen de fibroblasten worden geactiveerd.

Te combineren met diverse behandelingen
Doordat de RF een niet-ioniserend elektromagnetisch veld 
genereert, zal er geen schade aan de huid ontstaan. Hierdoor kan 
een behandeling met de Vivace uitstekend gecombineerd worden 
met andere behandeltechnieken, bijvoorbeeld skinboosters of PRP. 
Microneedling en RF richten zich op dezelfde behandelgebieden, met 
hetzelfde doel, waardoor het elkaar versterkt.

Souplesse, eenvoud en patiëntencomfort
De VirtueRF is de grote broer van de alom bekende Vivace. De 
VirtueRF is een radiofrequentie systeem dat geheel op maat van de 
patiënt kan worden ingesteld om de behandeling zo comfortabel 
en effectief mogelijk te maken. De gepulseerde (fractionele) 
toedracht van energie is een ongelofelijke technologie die niet alleen 
comfortabeler en veiliger is, maar ook de doeltreffendheid en het 
gebruik verbetert.

Er zijn in totaal 10 pulsmodi, elke puls wordt afzonderlijk gebruikt, 
afhankelijk van de indicaties. De VirtueRF is ontworpen om 
weefselschade te minimaliseren en regeneratie te induceren door 

'On time' en 'Off time' in optimale omstandigheden in te stellen. Ook 
kan de VirtueRF worden toegepast bij de behandeling van melasma 
door de fijne energietoevoer. Bij behandelingen die weefselschade 
veroorzaken, kan het apoptose induceren waardoor de duur van de 
behandelingseffecten worden verlengd en de kans op bijwerkingen 
wordt geminimaliseerd.

Voordelen

	Geschikt voor veel behandelingen

	Goed te combineren met andere behandeling

	Puls technologie voor uitgebreide en preciezere
 regeling van RF-energie

	Geraffineerd ontwerp en UI aan de buitenkant

	Zachtere en snellere naaldbewegingen

	Minder pijn maar grotere effecten

Indicaties

	Fijne lijntjes en rimpels

	Zonneschade

	Huidverstrakking

	Huidveroudering

	Grove poriën

	Acne littekens

	Striae

	Behandeling van de kruin

	Vasculaire melasma

	Rosacea

	RF-peeling

PiQo4
Werking

Voor Na

VirtueRF

Radiofrequentie-systemen

Systeem: Pulsed radiofrequentie + 
microneedling
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Voor

Voor

Voor

Na

Na

Na

Sneller werken door pre-cooling functie.
De Clatuu Alpha beschikt over een pre-cooling functie. Het apparaat 
heeft minder tijd nodig om op de lage temperatuur te komen, 
waardoor er vrijwel direct mee gewerkt kan worden. Dit zorgt ervoor 
dat er veel tijd bespaard kan worden.

Automatische parameters
De Clatuu Alpha is erg fijn in gebruik, omdat het apparaat zelf de 
aanbevolen parameters per behandelkop instelt. Dit zorgt ervoor 

dat de parameters worden afgesteld op  het lichaamsdeel, zodat er 
optimale resultaten behaald kunnen worden.

Twee zones tegelijk behandelen
Een ander unieke eigenschap van de Clatuu Alpha is dat het
apparaat jou de mogelijkheid geeft om twee zones tegelijk te
behandelen. Op deze manier gaan de behandelingen sneller 
en kun je meer klanten helpen op één dag.

 Clatuu Alpha

Clatuu Alpha
Werking

Systeem: Cryolipolyse

360 graden techniek voor diepe koeling
De Clatuu Alpha maakt gebruik van een sterk vacuüm,
Zodat de huid en het vet goed in de behandelkop worden gezogen.
Vervolgens wordt de lichaamszone rondom gekoeld, door middel
van 360⁰ technologie, zodat het hele gebied dezelfde diepe koeling
krijgt. De kou vervliegt op deze manier niet, waardoor er een
optimaal resultaat gecreëerd wordt. 

Uniek door zeven verschillende behandelkoppen
Wat de Clatuu Alpha uniek maakt, is dat er gebruik gemaakt
kan worden van zeven verschillende behandelkoppen. Deze 
handstukken zijn allemaal specifiek gericht op bepaalde zones van 
het lichaam. Hierdoor wordt het vet nog beter vacuüm gezogen en 

zal er nog dieper gekoeld worden. Dit zorgt ervoor dat er nog betere 
resultaten behaald worden.

Rendement op je investering
Wij bieden jou de mogelijkheid om de Clatuu Alpha te leasen. 
Hierdoor kan je over de nieuwste apparatuur beschikken en het 
rendement van jouw praktijk verder uit breiden.

Wist je dat je met het leasen van een Clatuu Alpha al rendement op 
jouw investering verkrijgt bij behandeling van 2 tot 3 klanten per maand?

Neem voor meer informatie en alle mogelijkheden contact met ons 
op of vraag een demonstratie aan.

Tegenwoordig is cryolipolyse één van de 
populairste behandelingen op de markt.

Indicaties
De Clatuu Alpha is zeer geschikt voor mensen die last hebben van 
overtollig vet op gebieden zoals:

Voordelen

	Niet invasieve behandeling

	Natuurlijke vormgeving en
 contouring van het lichaam

	Bewezen technologie

	Snelle en simpele 
 behandelingen

	360 graden koeling 

	Twee zones tegelijk 
 behandelen

	Meerdere handstukken 
 voor beter resultaat

	Pre-cooling functie voor 
 tijdbesparing

	Love handles

	Onderbuik

	Dijen

	BH uitstulpingen

	Rug

	Bovenarmen

	Knieën

	Onderkin

	Buik

	Zij

	Heup

0 dagen

30 dagen

90 dagen

Wing mini
Onderkin, oksel 

en knieën

Flat mini
Onderkin, oksel 

en knieën

Flat
Buik, armen en 

heupen

Wing plus
Bh-uitstulpingen, zij, 
lovehandles en billen

Arc-T
Bovenbenen en 

heupen

Wing max
Buik

Wing 
Buik, zij, 

lovehandles
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Voor Na

Indicaties

	Cellulitis

	Acne
	Huidverstrakking

	Huidverjonging

Voordelen

	Efficiënt en effectief

	Comfortabele behandelingen voor jouw klanten

	Geavanceerde APIC technologie

	Meerdere behandelingen mogelijk

	Verschil na één behandeling

	Gebruiksvriendelijk

	Automatisch ingestelde parameters

Massagekop
 Voor comfortabele
behandelingen

Temperatuur-gestuurd RF apparaat
De NuEra Tight FocalRF is een temperatuur-gestuurd RF (Radio 
Frequency) apparaat dat door de FDA is goedgekeurd voor RF 
verwarming. Het apparaat is zeer geschikt om verschillende
aandoeningen zoals cellulitis te behandelen. Voor jou als 
behandelaar is dit apparaat geschikt, omdat het een betrouwbare 
technologie gebruikt. Daarnaast is het gebruik ervan eenvoudig en 
kunnen er veel verschillende huidaandoeningen mee behandeld 
worden. Ook voor jouw klanten heeft de NuEra Tight FocalRF 
grote voordelen. Allereerst is een behandeling met het apparaat 
zeer comfortabel. Daarnaast zullen, dit is het belangrijkst, zij zeer 
tevreden zijn met de resultaten.

Huidproblemen worden verleden tijd met dit RF-apparaat, zodat
jouw klanten jou met een blij gevoel verlaten. De NuEra Tight 
FocalRF is zeer vriendelijk in gebruik. Het beschikt over een grafische 
interface voor automatische configuratie. Hierop kan
eenvoudig gekozen worden welk gebied van het lichaam je wilt gaan
behandelen. Het systeem stelt automatisch de juiste parameters in
en geeft de juiste accessoire en juiste behandeling weer. Er zijn vele
behandelingen mogelijk en na een behandeling heeft jouw klant
geen tijd nodig om te herstellen.

NuEra Tight FocalRF
Systeem: Radiofrequentie

Een modulair systeem dat geen gelijke kent
FlexSys is een medisch platform dat zich aanpast aan 
jouw behoeften. De FlexSys kan worden uitgerust met vijf 
verschillende modules voor verschillende indicaties. In eerste 
instantie koop je de basiseenheid met de module van jouw voorkeur. 
Later kun je de andere modules toevoegen. Begin bijvoorbeeld met 
een vasculaire laser en breid later uit met een Fractional laser zonder 
de hoge kosten voor een nieuw apparaat. 

Doordat dit platform compact is vormgegeven, is hij ideaal te 
gebruiken voor meerdere vestigingen. Hierdoor kun je op iedere 
vestiging kwaliteit en diversiteit leveren in je behandelaanbod.

De Flexsys maakt gebruik van een pen of scanner handstuk, waarbij 
je behandelingen op maat kan bieden voor elk type litteken of laesie. 
Eventueel is de FlexSys uit te breiden met een Cryo Zimmer koeling 
voor nog meer comfort tijdens de behandeling.

Dit FlexSys systeem is ‘modulair op te bouwen met onder andere:
• KTP 532nm Green laser 8 Watt
• Yellow 577nm laser 5 Watt
• 308nm Blauw licht therapie
• Fractionele Erbium laser 1550nm met scanner

Voordelen

	Geheel naar eigen wens op te bouwen en uit te breiden

	Breed inzetbaar

	Compacte vormgeving

Indicaties

	Vasculaire laesies

	Pigment laesies

	Acne Littekens

	Littekens

	Rimpels

	Huidverslapping

	Resurfacing

	Psoriasis

	Viltigo

	Striae

	Couprose

	Wijn vlekken

	Eczeem 

	Lentigines

PiQo4
Werking

Voor Na

GME FlexSys

 Modulaire laser

Systeem: Modulair laser platform
Golflengte: 532nm, 577nm, 
308nm en 1550nm
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Wij willen niet alleen leverancier zijn van hoogwaardige apparatuur, maar willen ook een partner zijn. Als partner vinden wij het 
belangrijk om kennis over te brengen om zo op een veilige manier de beste resultaten te behalen. Service en kwaliteit staan bij ons 
centraal. Het is voor ons ontzettend belangrijk dat wij jou ondersteunen waar wij dit kunnen, zodat jij tevreden bent.

Klinische training
Vanzelfsprekend zullen wij jou trainen wanneer je een apparaat 
huurt of aanschaft. Onze ervaren huidtherapeut komt dan ook graag 
langs om je te voorzien van een training. Zo word jij succesvol in het 
uitvoeren van de behandeling. Op deze dag staat de veiligheid en 
efficiëntie van de behandeling centraal. Een goede basis wordt gelegd 
met de theorie, vervolgens passen we dit samen toe in de praktijk. Op 
deze manier vouw jij aan je kennis, vaardigheden én zelfvertrouwen.

Puntjes op de i
Na de eerste training heb je een berg aan informatie ontvangen en 
kun je aan de slag met je apparaat. Gaandeweg ontstaan er vragen 
en/of krijg je nieuw personeel. Onze ervaren huidtherapeut staat dan 
klaar om een aanvullende klinische training te geven om de vragen te 
beantwoorden. Tijdens deze training zetten we de puntjes op de i.

Training op maat
Wil jij je verder verdiepen of specialiseren? Dan is deze training iets 
voor jou! De huidtherapeut maakt speciaal voor jou een training op 
maat, aangepast op de kennis, ervaring en apparatuur. Hierdoor is de 
kennis direct toepasbaar in de praktijk en kunnen de behandelingen 
geoptimaliseerd worden. Je kunt bij deze training denken aan 
onderwerpen als: ontharen, pigmentstoornissen, vasculaire 
aandoeningen, huidverbetering etc. De trainingen worden zowel 
individueel als ik groepsverband aangeboden.

Laserveiligheid
Wanneer je een laser aanschaft, is het ontzettend belangrijk om op 
de hoogte te zijn van de regels, gevaren en risico’s. Als leverancier van 
deze systemen voelen wij ons medeverantwoordelijk voor een veilige 
werkomgeving voor jou en jouw klanten. Wij organiseren regelmatig 
geaccrediteerde laserveiligheidscursussen. Het betreft een eendaagse 
cursus, verdeeld over twee dagdelen, met een afsluitende toets. De 
laserveiligheidscursussen vinden plaats bij ons in Nieuwleusen of 
Alphen aan de Rijn, maar ook een cursus op locatie is mogelijk.

Cursussen en workshops
Laservision is al jarenlang een betrouwbare partner op het gebied 
van medische en cosmetische apparatuur. Om de huidprofessionals 
een totaalpakket aan te bieden organiseren wij diverse cursussen en 
workshops. Het doel van deze cursussen en workshops is: kennis en 
informatie winnen, verdiepen, netwerken en je te helpen met social 
media.

Kosten
Dagdeel training: €600,-
Dag training: €800,-
Incl. materialen, documenten, certificaten & reis- en onkosten

Trainingen op maat
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Om de hulpvraag van klanten optimaal te kunnen beantwoorden, is het van belang om een complete oplossing te bieden voor 
diverse huidbeelden. Toskani is hier de perfecte uitkomst voor door het leveren van esthetische en dermatologische oplossingen 
met hoogwaardige kwaliteitsproducten. Toskani is koploper op het gebied van innovatie en anticiperen op de toenemende 
behoeften van behandelaar en cliënten. Alle formules zijn uniek en zijn het resultaat van langdurig laboratoriumonderzoek. Toskani 
investeert al meer dan 30 jaar in ‘onderzoek & ontwikkeling’ om oplossingen te ontwikkelen die de huidkwaliteit verbetert met 
technologisch geavanceerde bioactieve stoffen. Deze worden zorgvuldig geselecteerd om de beste resultaten te bereiken.

Mesotherapie
Toskani beschikt over de meest uitgebreide en effectieve 
mesotherapie producten voor microneedling. Met meer dan 
45 verschillende soorten mesotherapie producten op basis van 
peptiden, biorevitaliserende middelen en geavanceerde liposomen 
zijn er ontelbare mogelijkheden. Ook onderscheiden ze 3 lijnen: 
TKN Cocktails - Kant-en-klare vitaminecocktails - TKN Advanced - 
unieke combinaties die de duur van het resultaat van de cocktails 
effectief verlengt - en TKN Monodosis - met enkele werkzame 
bestanddelen om specifieker te werken op verschillende indicaties. 
Alle mesotherapie producten kunnen met elkaar worden gemengd. 
Zo mix je de perfecte combinatie bij de juiste indicatie zoals 
hyperpigmentatie, anti-aging, (acne)littekens, haarverlies, acne, 
cellulite en striae. 

Peelings
Er zijn verschillende opties en lijnen van chemisch-medische peelings 
om alle huidtypes en indicaties te kunnen behandelen. Toskani 
kent 4 verschillende lijnen: TKN Monoacid, met enkele zuren, TKN 
Combined, met gecombineerde zuren, TKN Adjuvants voor de 
pre- en post-procedures en Liposomatische Peels. Daarnaast biedt 
Toskani ook de Spot Out Kit, speciaal voor het behandelen van 
hyperpigmentatie.

Medical
Vanuit de farmaceutische kennis heeft Toskani als doel om 
esthetische en dermatologische oplossingen te bieden met actieve 
medische ingrediënten, cocktails voor transdermale toepassing, 
peelings en medische behandelingen. Om voor een volledige 360 
graden behandeling te gaan heeft Toskani, ‘Medical’ ontwikkeld waar 

Hyaluronzuur filler en Microneedling behandelingen centraal staan. 
Uiteraard aangevuld met de juiste producten voor thuis! 

Thuisproducten
De home care lijn is ontwikkeld met dezelfde actieve ingrediënten 
als de professionele producten. Met een breed scala aan producten 
zoals ampullen, serums en crèmes kunnen dermatologische 
problemen behandeld worden. De producten zijn een aanvulling op 
de behandelingen die worden uitgevoerd in professionele centra en 
kunnen met gemak thuis worden gebruikt om een gezonde huid met 
een glow te behalen.

Service
Service en kwaliteit staat bij Toskani op nummer 1. Als Toskani 
partner vinden wij het belangrijk om alle kennis over de producten 
en behandelingen over te brengen om zo de mooiste resultaten 
te behalen. Mocht je beginnen met de producten, dan kan een 
training niet ontbreken. Het team van Toskani komt graag langs om 
alle kennis over de producten over te brengen. Praktijk is net zo 
belangrijk als theorie.

Webshop
Via de webshop kan er gemakkelijk een bestelling geplaatst worden. 
Ook kan je trainingsmateriaal, foto’s en protocollen downloaden. 
Toskani vindt het belangrijk om je alle handvatten te geven om te 
starten met de producten. 

Toskani partner worden?
Dat kan! Maak een afspraak met een van onze verkoopadviseurs via: 
info@toskani.nl



Laserveiligheidsbrillen
Wanneer je met lasers gaat werken, is het erg belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Een belangrijk onderdeel van laserveiligheid is het 
beschermen van ogen door middel van laserveiligheidsbrillen. Wij hebben voor alle in deze brochure getoonde systemen een eigen juiste 
veiligheidsbril. Het is belangrijk om een passende bril te hebben die voldoet aan de gestelde normen qua veiligheid en golflengte. 
Laserveiligheidsbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en monturen. Hierdoor is het verstandig om even te bellen of mailen 
voor meer informatie. Zo wordt voorkomen dat je de verkeerde laserveiligheidsbril bestelt. 

Voordelen

  Voor elk systeem de juiste bril

  Verschillende maten

   100% bescherming

   Inclusief stevige case, doekjes en touwtje

Een greep uit de laser & IPL monturen collectie:

1918

Hoe ga je te werk?
Allereerst moet je een dag of een aantal dagen in jouw agenda 
plannen voor één of meerdere specifieke behandelingen. Daarna dien 
je jouw klanten uit te nodigen en kun je de laser reserveren. 
Je krijgt duidelijke werk- en behandelinstructies zodat je veilig 
kunt werken. In overleg en voorafgaand aan de verhuur wordt een 
uitgebreide training verzorgd. Deze kosten hiervan bedragen eenmaal 
de daghuur. De laserveiligheidsbrillen die bij het apparaat horen, 
worden uiteraard standaard meegeleverd. Het transport zit bij de 
huurprijs in. 

Huurperiode
Huur van een apparaat is mogelijk voor een periode van:

• 1 dag
• 2 dagen
• 5 dagen

Wil je een andere huurtermijn? 
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. 

Accessoires
Elk apparaat wordt geleverd inclusief minimaal 2 behandelbrillen, 
één patiënten bril en alle verdere benodigdheden. Daarnaast is één 
fles gel inbegrepen. Inserts voor de LightSheer Desire HS-kop en tips 
voor de M22 1064 nm QS zijn niet inbegrepen en moeten worden 
aangeschaft bij Laservision. 

Voordelen

	Geen investeringskosten

	Eerst jouw agenda volplannen en dan pas het apparaat huren

	Transport wordt geregeld

	Inclusief training zodat je veilig kunt werken

Verhuur

MOCHT JE NOG NIET KLAAR ZIJN VOOR EEN INVESTERING, MAAR WIL JE WEL BEHANDELEN MET ÉÉN VAN ONZE 
APPARATEN, DAN BIEDT HUREN EEN OPLOSSING. BIJ LASERVISION VERHUREN WIJ 4 VERSCHILLENDE APPARATEN, 
NAMELIJK: DE LIGHTSHEER DESIRE, CLATUU ALPHA, M22 EN ELVII 532VP. VOOR DE HUURPRIJZEN KUN JE CONTACT 
OPNEMEN MET ÉÉN VAN ONZE ADVISEURS. 

M22 Stellar

ELVII 532VP

Clatuu Alpha

Lightsheer Desire

 Modulair IPL en 
lasersysteem

Vaat- en
pigmentlasers 

 Figuurcorrectie 
Vetbevriezing

Ontharingslasers
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