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Schimmelnagels?

Denk aan uw miconazolnitraatpoeder of -crème 

Wat moet ik nog meer weten?

Klinische studies en resultaat

Onderzoek heeft uitgewezen dat de lasertherapie 

absoluut veilig is en uitermate effectief in het be-

strijden van de schimmel (de mycose). De nagel

wordt direct gestimuleerd weer gezond en helder

uit te groeien en al na twee maanden na de eerste

behandeling kan het geweldige resultaat al zicht-

baar zijn!

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

“Twee behandelingen en ik was 
van mijn schimmelnagels af”

Uw behandeladres:

FOX feiten:

Dat wilt u toch ook?

• Meer dan 100 pedicures werken al met de 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.
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• ..........................

Last van

Voor gezonde en
heldere nagels

Eenvoudig te behandelen met de

Sokken en schoenen kunnen direct na de

behandeling weer gedragen worden. Neem

schone sokken mee voor na de behandeling

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 uw miconazolnitraat 

gebruiken om herbesmetting 

  

te voorkomen.

Uw behandelaar zal al uw overige vragen 

tijdens het intake-gesprek beantwoorden.

•

•

•

•

•

De “Gouden standaard”
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Is de procedure pijnlijk? 

Tijdens de behandeling wordt de laserstraal 

langzaam over het nagelbed bewogen. De laser 

genereert warmte onder de nagel midden in de 

schimmelkolonie. Tijdens de procedure kunt u 

U zult het eindresultaat niet onmiddellijk kunnen 

zien. Na  8 weken kunt u al het eerste resultaat 

zien van een mooie, heldere en gezonde nagel.  

Na een periode van een aantal maanden resul-

teert de behandeling in een gezonde uitgroei 

 

±

Twee behandelingen zijn over het algemeen 

voldoende!  Eventuele extra behandelingen zijn 

afhankelijk van de ernst van de schimmelinfectie. 

Uw behandelaar zal de noodzaak van extra be-

handelingen met u bespreken evenals de juiste 

(na)zorg voor uw nagels om het terugkeren van 

Bot

Nagelbed

Nagelplaat

De hele nagel wordt behandeld, dus ook de nagelriem. 
De laserbehandeling (de blauwe lijnen) bevordert de groei van 
gezonde nagels en na ± 8 weken kunt u heldere uitgroei zien!

• Vóór de behandeling dienen uw nagels
 dun gefreesd te zijn

• De laserstraal wordt langzaam in een
bepaald patroon over uw nagel bewogen

• Alle nagels worden behandeld om zeker
te zijn dat alle (dus ook de onzichtbare)
schimmels worden gedood

• De laserbehandeling duurt ongeveer
10 minuten per voet

•

• 

• 
• 

• 

De behandeling:

De schimmelnagelinfectie:
Tot 14% van alle volwassenen krijgt een 

keer te maken met een schimmelnagelinfectie, 

 

Een schimmel die zich voedt met keratine (een 

proteïne in de nagel) is schuldig aan deze nare 

infectie. Schimmelkolonies floreren in een 

vochtige omgeving en dringen het nagelbed

De schimmelnagelinfectie kan zich als pijnlijk 

manifesteren, kan het lopen beïnvloeden en 

kan tot een negatief zelfbeeld leiden. Sommige 

voorgeschreven medicijnen kunnen hevige 

bijwerkingen vertonen en geven niet altijd het 

 

 

Hoe snel heb ik weer mooie 
en gezonde nagels?

Hoeveel behandelingen heb 
ik maximaal nodig?

www.foxlaser.nl
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medisch bekend als onychomycose.

binnen via de buitenrand van de nagel.

beste behandelresultaat.

een lichte warmte/pijnsensatie voelen.

van de nagel.

de schimmel te kunnen voorkomen.

Resultaat na twee behandelingen




