
VOOR MOOIE EN GEZONDE NAGELS!

SCHIMMELNAGELS

NU EENVOUDIG TE 
BEHANDELEN MET 

FOXLASER

“Twee behandelingen en ik was van 
mijn schimmelnagels af.”

“Ik verstopte mijn nagels altijd. Nu 
hoeft dat eindelijk niet meer!”

FOXFEITEN
• Meer dan 100 pedicures werken met FOX
• Ruim 90% van de patiënten heeft baat bij 
de behandeling
• De hardnekkigste schimmelnagels, die al 
jaren zonder resultaat behandeld worden 
met poeders en crèmes (of medicijnen), 
groeien weer gezond uit tot een mooie 
heldere nagel.

KLINISCHE STUDIES EN RESULTAAT
Onderzoek heeft uitgewezen dat de lasertherapie 
absoluut veilig is en uitermate effectief in het 
bestrijden van de schimmel (de mycose). De 
nagel wordt direct gestimuleerd om weer gezond 
en helder uit te groeien. Twee maanden na de 
eerste behandeling kan het geweldige resultaat 
al zichtbaar zijn!

WAT MOET IK NOG MEER WETEN
• Sokken en schoenen kunnen direct na de
   behandeling weer gedragen worden 
• Neem schone sokken mee 
• Nagels lakken kan direct na de behandeling 
• Geen herstelperiode na de behandeling
• Denk aan preventieve maatregelen voor uw
   sokken (wassen) en schoenen (inspuiten)
• Blijf na de behandeling miconazolnitraat
   gebruiken om herbesmetting te voorkomen
• Uw behandelaar zal al overige vragen
   tijdens het intake-gesprek beantwoorden
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VOOR MOOIE EN GEZONDE NAGELS!

“De procedure is volkomen veilig.”“De behandelingen zijn nagenoeg 
pijnloos!”

DE BEHANDELING
• Indien nodig worden de nagels voor de 
behandeling netjes afgevlakt
• De laserstraal wordt langzaam in een 
bepaald patroon over uw nagel bewogen
• Alle nagels worden behandeld om zeker 
te te zijn dat alle (dus ook de onzichtbare) 
schimmels worden gedood 
• De behandeling duurt ongeveer 10 
minuten per voet

HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN ER NODIG?
Twee behandelingen zijn over het algemeen 
voldoende! 
Eventuele extra behandelingen zijn afhankelijk 
van de ernst van de schimmelinfectie. Dat 
bespreken we tijdens de behandeling, net als de 
juiste (na)zorg voor de nagels om het terug-
keren van de schimmel te voorkomen.

DOET HET PIJN?
Tijdens de behandeling wordt de laserstraal 
langzaam over het nagelbed bewogen. 
Tijdens de procedure kun je een lichte warmte/  
pijnsensatie voelen.

DE SCHIMMELNAGELINFECTIE
Tot 14% van alle volwassenen krijgt een keer te 
maken met een schimmelnagelinfectie, 
medisch bekend als onychomycose. Oorzaak is 
een schimmel die zich voedt met keratine (een 
proteïne in de nagel). 
Schimmelkolonies floreren in een vochtige 
omgeving en dringen het nagelbed binnen via 
de buitenrand van de nagel. 
De schimmelnagelinfectie kan pijnlijk zijn, het 
lopen beïnvloeden en tot een negatief zelfbeeld 
leiden. 
Sommige voorgeschreven medicijnen kunnen 
bijwerkingen vertonen en geven niet altijd het 
beste behandelresultaat.

VOORNA

HOE SNEL HEB IK WEER MOOIE NAGELS!
Na ongeveer acht weken zie je het eerste resul-
taat en de groei van een mooie, heldere en 
gezonde nagel. Na een aantal maanden als de 
nagel helemaal uitgegroeid is, is van de oude 
schimmelnagel niets meer te zien.
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