
Pigmentvlekken
Huidverjonging

Acne littekens
Huidstriemen

Rimpels

mogelijk in deze praktijk

Fractionele
laserbehandeling

*The Aesthetic Show, Las Vegas, Nevada

Learn how easy it is to achieve award-

winning results for your patients with the 

MiXto Fractional CO2 Laser. 

The MiXto Fractional CO2 Laser delivers winning results to capture 
the Best Non-Surgical Facial Rejuvenation Enhancement Award*
three years in a row.

MiXto leads the way in micro fractional CO2 laser skin resurfacing for all 

skin types, easily outperforming all other energy-based systems – lasers, 

RF, and other heat producing devices. This award-winning technology 

combines the CO2 gold standard for skin resurfacing with a unique 

patented scanner to deliver a precise matrix of Microspots that penetrate 

to the dermis and stimulate new collagen growth.

You’ll see more results after one MiXto treatment than competing devices 

can deliver in three treatments. Patients can expect less discomfort and 

faster recovery times.

             Three Awards.
One Incredible Laser.
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Na de behandeling

Waarom kiezen voor 
een         behandeling?

Snel herstel

Veilig en doeltreffend 

Kortdurende procedure

Geen anesthesie vereist

Behandeling delicate plaatsen mogelijk

De huid wordt strakker 

Poriën verkleinen

Pigmentvlekken verdwijnen

Fijne rimpels en acné littekens vervagen
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Dag 1-2 Dag 3-4 Dag 5-6

De patiënt ondervindt 
na de behandeling een 

branderig gevoel dat 30 
minuten tot 3 uur kan 

aanhouden, een neutrale 
hydraterende lotion zal 
dit ongemak verlichten. 

Naargelang de intensiteit 
van de behandeling kan 
er buiten de roodheid 

ook een tijdelijke 
zwelling optreden.

De fractionele methode zorgt ervoor dat de 
energie van de CO2 laser d.m.v. een zeer fi jne 
laserstraal haarfi jne gangen maakt en dit in de 
vorm van een raster. Deze hoogtechnologische 
techniek zorgt ervoor dat de ruimte tussen de 
gangen geen thermische schade ondervindt. 
Hierdoor kunnen we spreken van een korte 
herstelperiode. Het binnendringen tot diep in 
de dermis zorgt ervoor dat de aanmaak van 
nieuw collageen wordt gestimuleerd.

De roodheid van de 
huid evolueert 

geleidelijk aan naar een 
bruine teint. In deze fase 

wordt aangeraden het 
afvellen van de korstjes 

niet te bespoedigen door 
te krabben of te wrijven.

Gedurende de 6 maanden die volgen na de behandeling zie je littekens, 
striemen en rimpels vervagen dankzij de aanmaak van nieuw collageen.

Tijdens het wassen 
vervelt de huid. De 

vernieuwde huid met een 
frisse kleur en verbeterde 

textuur wordt nu 
zichtbaar.

Vermijd langdurig 
onbeschermd contact 

met de zon gedurende 3 
maanden. Gebruik dagelijks 

een vochtinbrengende 
sunblock crème.

De fractionele 
laser behandeling:

After treatment MiXto SX 
Courtesy of  Dr. Mark Kofford

After treatment MiXto SX 
Courtesy of  Dr. Mark Kofford

Opvallende effecten:
een         behandeling?een         behandeling?


