
 

 

Van top tot teen klaar voor de zomer! 

Als ik mijn kast met schoenen opentrek, kijk ik verlangend naar mijn collectie open pumps en 

teenslippertjes. Zodra de zon zich weer laat zien, berg ik mijn laarzen op! Ik ben klaar voor de zomer 

en mijn voeten ook. Dankzij een revolutionaire laserbehandeling ben ik eindelijk van mijn 

schimmelnagels af.  

Net als een kwart van alle Nederlanders had ik jaren last van schimmelnagels, ook wel kalknagels 

genoemd. Gelukkig bleven de ontsierende vlekjes en brokkelige randjes nog beperkt tot mijn grote 

teennagels, maar zonder nagellak liet ik mijn blote voeten niet zien. Dat ik daar niet de enige in was, 

wordt bevestigd door veel klanten die onze huidtherapiecentra bezoeken. Net als hen heb ik 

jarenlang voor veel geld crèmes en medicijnen uitgeprobeerd. Het resultaat bleef uit. Tot ik vorig jaar 

kennismaakte met een nieuwe combi-laserbehandeling. 

Inmiddels passen we deze behandeling met succes in onze centra toe. Met de Nd-YAG longpulse 

laser maken we de schil van de schimmels, die zich onder de nagel genesteld hebben, kapot. 

Vervolgens vernietigen we de schimmels met de warmte van de Q-switch laser, zonder dat het 

nagelbed en de omliggende huid beschadigd raken. Het door schimmel beschadigde deel van de 

nagel groeit uit en wordt vervangen door gezonde nagel.   

Schimmelnagels zijn het resultaat van een onschuldige maar storende infectie. Ze worden 

overgedragen via huidschilfers, achtergebleven in warme en vochtige ruimtes zoals sauna‘s, 

zwembaden en doucheruimtes. De infectie begint met een witte of gelige plek aan het uiteinde van 

de nagel, vaak eerst bij de grote teen. Langzaam verandert de kleur van de nagel in geelbruin en lijkt 

de nagel dikker te worden. In werkelijkheid wordt de nagel steeds dunner, gaat brokkelen en kan 

uiteindelijk loslaten van het nagelbed.  

De combi-laserbehandeling kan in alle stadia van de infectie succesvol toegepast worden en heeft 

geen bijwerkingen zoals medicijnen. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek geeft een gediplomeerde 

Dermicis huidtherapeute informatie over de behandeling en het voorkomen van nieuwe infecties. 

Dus bel 0888-777799 voor een afspraak. Dan kunt u net als ik binnenkort trots uw nagels tonen.  
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