
 

 

Apparaat Behandelingen 1 dag 2 dagen 5 dagen Extra info 
Lightsheer Desire Diode ET (XC) 805nm 
 
 
 
 ET handstuk 

  Ontharen van alle 
huidtypen I-VI   

€ 600,-- € 900,-- € 1.350,-- Per shot ET/XC – 1ct. 

Lightsheer Desire Diode ET (XC) en HS 805nm 
 
 
 
                 ET handstuk HS handstuk 

 Ontharen alle 
huidtypen I-VI 

 Pijnloos en snel 
ontharen met HS 
(High-Speed) 
handstuk 

€ 800,-- € 1.100,-- € 1.550,-- Per shot ET/XC – 1ct. 
Per shot HS – 5ct. 
Exclusief inserts 

ELVii 532VP Diode Laser  Rode vaatjes 

 Pigmentvlekken 

 (Steel) wratjes 

 Rosacea 

 Couperose 
 

€ 600,-- € 900,-- € 1.350,-- Shots inbegrepen 

ResurFX fractional Er:Glass non-ablatief 

 

 Fractional Skin 
Resurfacing 

 Striae 

 (Acne) littekens 

 Skin Rejuvenation 

 Niet-ablatieve 
Erbium:Glass 

€ 750,-- € 1.050,-- € 1.500,-- Shots inbegrepen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

M22 – Modulair platform 
IPL met alle filters 
Nd:YAG 1064nm Long pulsed 
Nd:YAG 1064nm Q-Switched 
ResurFX 1565nm Fractioneel  

 Ontharen 

 Rode en blauwe 
vaatjes 

 Pigment 
verwijderen 

 Tatoeages 
verwijderen 
(donker) 

 Skin Rejuvenation 
fractioneel 

€ 850,-- € 1.100,-- € 1.550,-- Ipl shots inbegrepen 
Per shot 1064 LP 2ct. 
Per shot 1064 QS – 2ct. 
ResurFX shots inbegrepen 
Exclusief tipjes 

Clatuu Alpha Cryolipolyse Apparaat  Vetbevriezing 
 
 
 
 
 
 
 

€ 600,-- € 800,-- Niet mogelijk Exclusief gelpads 



Voorwaarden per 4 juni 2020 

Transport 

Laservision zorgt dat u op de afgesproken dag(en) het apparaat van 8:30 tot 17:00 kunt gebruiken. Afwijkende tijden in overleg. Transportkosten zijn 
inbegrepen. 

Training 

Elke nieuwe gebruiker van de gehuurde apparatuur is verplicht een training te volgen. De kosten voor deze training bedragen 1 maal de daghuur. De 5e keer 
dat u hetzelfde apparaat huurt, worden de huurkosten verrekend en niet in rekening gebracht (m.u.v. shots, tipjes en inserts). Alle bedragen exclusief BTW. 

Accessoires 

Elk apparaat wordt bij u afgeleverd met minimaal 2 behandelbrillen, 1 patiënten bril en alle verdere benodigdheden. Eén fles gel is inbegrepen. 
Inserts voor de LightSheer DESIRE HS kop en tipjes voor de M22 1064nm QS zijn niet inbegrepen en moeten worden aangeschaft bij Laservision. 
 

Verzekering 

Laservision heeft de apparatuur verzekerd tegen transportschade. U als huurder van de apparatuur bent zelf verantwoordelijk voor eventuele andere 
schade aan de gehuurde apparatuur. 

 

Voor het inplannen van een huurdatum of een andere vraag kunt u contact opnemen met Wim Dingemans op 0529-428000 of stuur een email naar 
wim@laservision.nl 
 

 

 

 

 

De Grift 20, 7711 EJ Nieuwleusen  
Tel.: 0529 – 428 000  
E-mail: info@laservision.nl 


