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STIMULEERT DE NATUURLIJKE 

GROEIKRACHT VAN HET HAAR

Activeert de haarwortelcellen en vermindert haarverlies

Behandeling

Elke mesolichtbehandeling duurt ongeveer 

20 minuten. U hoeft alleen plaats te nemen onder 

de lamp en de rest volgt vanzelf. De LED-lamp heeft 

een speciaal antihaaruitvalprogramma, waarin wij 

de intensiteit, duur en de cyclus van de lichtpulsen 

vastleggen. 

Drs. Plinck stelt het behandelschema specifi ek 

samen voor uw haarprobleem. Eerst volgt u een 

opbouwkuur van iedere 2 weken 6 behandelingen, 

gevolgd door maandelijkse onderhoudsbehandelingen. 

Bij voldoende resultaat volstaat 1 onderhouds-

behandeling per 3 maanden. 

ACTIEVE MESO
LICHTTHERAPIE
VOOR HET HAAR



 
TECHNIEK VAN DE TOEKOMST

Tegelijk met de ontwikkeling van zijn ruimtevaart-

programma, begon ruimtevaartorganisatie NASA 

decennia geleden al met het bestuderen van het 

effect van licht. Licht is nodig voor al het leven: het 

heeft een stimulerende en herstellende werking. Die 

gunstige werking is geoptimaliseerd in LED: lichtgolven 

met een speciale lengte die doordringen in de cellen. 

LED-lichtgolven zijn zichtbaar en volkomen veilig.

PHOTOBIOSTIMULATIE
Door middel van mesolichttherapie, ook wel bekend als 

photobiostimulatie, kan LED-licht doordringen tot in het 

hart van de haarwortelcellen. Daar stimuleert het de 

mitochondriën, de energiecentrales van cellen, die het 

licht vervolgens omzetten in energie. Ook bevordert 

het de bloedcirculatie in de huid. LED-licht reactiveert 

slapende en niet goede functionerende haarwortelcellen, 

waardoor de oorspronkelijke celfunctie – het maken 

van nieuwe haren – zich herstelt. Resultaat: minder 

haarverlies en hernieuwde groei van gezonde, sterke 

haren.      

SNEL RESULTAAT

Al na 1 maand is het resultaat merkbaar: het 

haarverlies neemt af. Nieuwe haargroei ontstaat, 

en na 6 maanden kunt u voller, steviger en 

gezonder haar verwachten. Het haar is dikker 

en dichter van implant. Voor een optimaal resultaat 

adviseren wij de onderhoudsbehandelingen te 

continueren.

Pijnloos en veilig
LED-licht geeft geen warmte af 

en is volkomen onschadelijk. 

Het is veilig, pijnloos en geschikt 

voor bijna alle huidtypen. 

Zonder bijwerkingen.


