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PicoSure®

Meest geavanceerde 
techniek voor het 
verwijderen van tatoeages
De afgelopen jaren is er veel onderzoek 
gedaan naar een betere en veilige be-
handeling om tatoeages te verwijderen. 
Behandelmethodes hadden vaak perma-
nente bijwerkingen waardoor littekens 
ontstonden. Inmiddels zijn er technieken 
ontwikkeld die nauwelijks schadelijk zijn 
en waarmee zeer goede resultaten wor-
den bereikt. Wij hebben verschillende 

systemen getest en geconcludeerd dat 
de PicoSure veruit de beste laser is op het 
gebied van tatoeage verwijdering. Met 
een PicoSure kunnen tatoeages verwij-
derd worden met veel minder behande-
lingen en kan ook groene en blauwe inkt 
verwijderd worden.

De behandeling
De laser van de PicoSure geeft ultrakorte 
pulsen met een hoge energie. De energie 
van de laserpulsen slaat de inkt deeltjes 
uit elkaar en zorgt ervoor dat de inkt in 
kleine stofachtige deeltjes verbrijzeld 
worden. Omdat de deeltjes zo klein 
zijn, veel kleiner dan bij andere lasers 
om tatoeages te verwijderen, kan uw 
lichaam deze gemakkelijker afvoeren. 

Verwijderen van 
tatoeages 

‘‘De PicoSure is veruit 
de beste laser  op het 
gebied van tatoeage 

verwijdering.’’

Heeft u een tatoeage en wilt u 

deze laten verwijderen? Wij bieden 

u een behandeling aan waarbij uw 

tatoeage meestal binnen 3 tot 6 

behandelingen verwijderd is. Hierbij 

ontvangt u informatie, waarin u in 

hoofdlijnen kunt lezen over deze 

behandeling. Een eerste consult zal 

u verder helpen met de vragen die 

bij u leven.



Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties?
Het is mogelijk dat er na ongeveer 2/3 dagen 
blaarvorming ontstaat. Dit is een normale 
reactie van de huid. Indien u onze instructies 
opvolgt, geneest de huid vanzelf.

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Uw behandeling wordt uitgevoerd in een der-
matologisch centrum waar veel kennis is van de 
huid. Nationaal Huidcentrum is ZKN gecertifi-
ceerd waardoor u verzekerd bent van kwalitatie-
ve zorg, veilige en efficiënte behandelingen door 
ervaren specialisten en eerlijke tarieven.

Uitgebreide informatie over onze behandelingen 
vindt u ook op www.nationaalhuidcentrum.nl

Voor Na

Door deze techniek worden tatoeages 
meestal in 3 tot 6 behandelingen 
verwijderd in tegenstelling tot de 
15 tot 20 behandelingen wanneer 
u zich laat behandelen met minder 
geavanceerde apparatuur. Het is 
niet voor niets dat tatoeëerders en 
huisartsen de PicoSure aanraden 
voor het verwijderen van ongewenste 
tatoeages.

Na de behandeling
Na de behandeling ziet u frosting; dit is 
een witte verkleuring van de huid. Deze 
witte kleur verdwijnt vanzelf. De huid 
zal roodheid vertonen en kan warm en 
oncomfortabel aanvoelen, zoals bij een 
zonverbranding. 

Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend 
consult met onze ervaren en erkende 
huidtherapeuten informeren wij u graag 
over deze behandeling. Voordat u de be-
handeling ondergaat, ontvangt u uitge-
breide instructies
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Behandelcentrum voor Huidziekten, Huidverbetering, 
Injectables, Liposuctie en Haartransplantatie

“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


