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LINEAE

DVERSTRAKKING
LICHAAMSBEHANDELINGEN

OVER
LASERZONE
LaserZone is specialist in aesthetic care op het gebied van non-invasieve behandelingen voor het
gehele lichaam met direct zichtbaar resultaat.
LaserZone brengt het eerste ongeëvenaarde, exclusieve laserapparaat op de markt genaamd Altum
Lineae en is het eerste en enige Europese bedrijf dat het gepatenteerde merk Altum Lineae verkoopt.

DOELGROEP
EEN BREDE MARKT BEREIKBAAR
Onze doelgroep bestaat uit huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Beide kunnen alle
apparaten van LaserZone toepassen bij hun cliënten.
De Altum Lineae is speciaal ontwikkeld voor een brede markt. Normaal gesproken is het niet
mogelijk voor schoonheidsspecialisten om soortgelijk apparatuur in bezit te hebben. LaserZone’s
Altum Lineae is echter wel mede geschikt voor schoonheidsspecialisten om de volgende redenen:
• De behandeling is makkelijk uit te voeren
• De behandeling is volkomen veilig
• Het apparaat werkt zeer efficiënt
• Fantastische resultaten worden alsnog gegarandeerd

PROFESSIONEEL
EN DOELGERICHT
		
AAN DE SLAG
In deze tijd waar de markt en de behoefte
van uw klant steeds groter wordt kunnen de
volgende vragen zich voordoen
•
•
•

Hoe kan ik meer omzet genereren uit mijn
onderneming
hoe houdt ik mijn klanten tevreden
hoe zorg ik dat mijn investering optimaal
winst behaald.

Bij laserzone is dat niet alleen uw zorg.

Ons marketingbureau Richt zich op uw wensen
als het gaat om het renderen van meer klanten
met oa hulp bij uw:
Website
SEO SEA
social media
constant aangeleverde feeds
Tevens bieden wij u financieringsmogelijkheden
met een erkend financieringsbureau; Met ons
uitgerekend rendementsplan kunt u zelfs in 1
jaar winst behalen uit uw investering. Wij bieden
bij aankoop van ons apparatuur cursussen en
trainingen voor u en uw medewerkers met
uiteindelijk een certificaat. Ook bieden wij
desgewenst verkoop trainingen aan om zo meer
winst te behalen uit uw onderneming

Met ons in zee gaan biedt meer dan
alleen de verkoop van ons hoogwaardige
resultaatgerichte apparatuur. Laserzone
biedt een scala aan mogelijkheden vanuit ons
samengestelde ontzorgpakket van Laserzone️
voor u als kliniek of schoonheidssalon/ instituut

Ons doeltreffende apparatuur zorgt niet
alleen voor tevreden klanten maar ook nieuwe
klanten. Non invasieve behandeling met nog
betere resultaten versus chirurgische ingrepen
met alle risico’s en gevolgen van dien

Wij bieden u Zekerheid en gemakdoor hulp bij
een goed marketing businessplan op maat door
erkende en bewezen experts en dat allemaal
onder 1 dak.

Onze reparatie service staat 24/7 paraat en
ook bieden wij half jaarlijkse onderhoud beurt
aan op uw aangekochte apparatuur. Laserzone
techneuten staan tot uw beschikking.

LASERZONE
ONTZORGPAKKET
Speciaal voor u hebben wij het LASERZONE
ONTZORGPAKKET samengesteld.
•

•

Betaalgemak en eenvoudig terug verdienmodel
door financieringsmogelijkheden en 		
persoonlijk financiële analyse.
Expertise en kennis door totaal
trainingsprogramma inclusief certificering.

•

Tevreden klanten door hoogwaardige 		
apparatuur met bewezen resultaten.

•

Meer klanten door marketingadvies, website
en social media.

DE UNIEKE 6 ZEKERHEDEN VAN
LASERZONE ONTZORGPAKKET

GEMAK
BETAAL GEMAK

ZEKERHEID

TEVREDEN KLANTEN

LASERZONE

EFFECTIEVE RESULTATEN

ONTZORGPAKKET

MEER NIEUWE KLANTEN

KENNIS

BEHANDELING
VOOR DE HUID
De Altum Lineae telt totaal 286 lichtpunten/dots per tik
en oppervlakte. Vergeleken met de relatief nieuwe HIFUtechnologie is de Altum Lineae hierdoor 7 keer sterker
waardoor resultaat direct zichtbaar is.

7 KEER
STERKER

Altum Lineae is de Latijnse vertaling
van diepe rimpels die glad worden.
De Altum Lineae 2700 maakt gebruik
van de ultrasone technologie om de
huid te verstrakken. Dit houdt in dat
geconcentreerde ultrasone golven
nauwkeurig worden geplaatst op de
SMAS-laag van de huid.
Door de sterkte van het apparaat en de
vele lichtpunten waarover het beschikt,
kan er een groter oppervlak bereikt
worden en dringen de golven door tot
wel 4.5 mm onder de huid.

Klein
Middel
Groot

ONZE
BELOFTE
LaserZone belooft meteen
zichtbare huidverstrakking die
voor een langere tijd aanhoudt.
De effecten van de behandeling
zetten namelijk tot 180 dagen
na de behandeling door. De
behandeling in combinatie met
een gezonde levensstijl leiden
tot een optimaal resultaat.
Altum Lineae biedt dezelfde
resultaten als een chirurgische
facelift, maar is efficiënter,
vrijwel pijnloos en minder
complex. Tevens kan het
apparaat ook toegepast worden
op andere delen van het lichaam
dan het gelaat wat overigens
bij soortgelijke apparaten niet
mogelijk is.

DE WERKING VAN
DE ALTUM LINEAE
Door het toepassen van de ultrasone
technologie is de Altum Lineae in
staat om een niet-invasieve facelift te
verrichten zonder dat een chirurgische
ingreep met vervelende bijwerkingen te
pas komt.
Dezelfde resultaten kunnen toch
bereikt worden omdat het apparaat
een zeer sterk vermogen heeft met veel
lichtpunten. Hierdoor kunnen ultrasone
golven zeer nauwkeurig op de SMASlaag van de huid geplaatst worden.

WAAROM
ALTUM LINEAE VOOR U?
Tevreden klanten door effectieve resultaten, meer klanten,
onderscheidend vermogen tov concurrentie, grote behoefte
in de markt aan non invasieve behandelingen, best geteste
en meest effectieve aparraat binnen de markt, makkelijk
terugverdien model met hoog rendement.

ALTUM LINEAE
VOOR UW KLANT
Sterker, meer lichtpunten, groter bereik, vrijwel pijnloos, langdurige
resultaten. snelle behandelingsmethode, direct na de behandeling,
zichtbare resultaten. De behandeling is veilig en uitvoerig getest.

VEERKRACHT
& VERSTEVIGING
Naast de facelift kan de Altum Lineae ook
lichtere behandelingen verrichten zoals het
aanpakken van acne, grove poriën, huidplooien
door middel van de verschillende cartridges.

		

LASER INFRAROOD VS.
ALTUM LINEAE
Wa a r ande r e lase rappara tu u r geb ru ik maakt van b ijvo o rb eeld
i n f rar ood, w e r k t de Altu m Lin eae met u ltraso n e en ergie.

ULTRASONE
ENERGIE
Laser, infrarood vs. Altum Lineae
Omdat de Altum Lineae in staat is om de ultrasone golven zeer nauwkeurig onder de huid af te geven
(d.m.v. de juiste temperatuur en diepte), wordt de huidoppervlakte niet beschadigd. Er is dus geen
sprake van hersteltijd. Zonder dat de huid beschadigd is, zetten de ultrasone golven een natuurlijk
wondgenezingsproces in gang waarbij de productie van nieuw collageen en elastine wordt versneld.
Dit wordt ook wel neocollagenese genoemd en zorgt voor een lift van de huid.

SMAS-laag / Huidverstrakking
De Altum Lineae is in staat om de SMAS-laag van de huid te bereiken. De SMAS-laag van de huid
oftewel Superficial Musculo Aponeurotic System is een anatomische weefsel laag onder de huid van
het gelaat. Deze laag omgeeft zich bij de diepe structuren in het gelaat en hals. Het verstrakken van
de SMAS-laag wordt gevolgd door een strakkere gelaatshuid omdat deze laag aan een groot deel van
de gezichtsstructuren vast zit. Een facelift die de SMAS-laag bewerkt, leidt tot een natuurlijker en
langdurig effect ten opzichte van een facelift die alleen de huid lift.

ONGEËVENAARDE
EFFICIËNTE AANPAK
D e Altu m Lin ea e ken t drie gr o t e vo o r d el en d i e i nv l o ed
he b ben o p een effiec iën te a a n p a k . D o o r h et i n st el b a r e
systeem h eeft u en u w kla n t r esu l t a a t o p m a a t .

1. Sterker apparaat
Door de hoge intensiteit die het
apparaat bereikt en de extra
instelbare dots op één oppervlakte.
2. Meer lichtpunten
De kopstukken van de Altum Lineae
beschikken over een hoog aantal
lichtpunten. Dit kan afgestemd
worden op het huidtype van de cliënt.

3. Groter bereik
De Altum Lineae is het enige
ultrasonisch apparaat dat het hele
lichaam aanpakt op het gebied
van huidverslapping. Door de
verschillende kopstukken wordt
er rekening gehouden met elk
toepasbaar gezichts- en lichaamsdeel
zoals het gelaat, de nek, armen en het
onderlichaam.

		

7X STERKER
DOOR DIEPE EN BREDERE WERKING
D e Altum Line ae is het en ige laser ap p araat d at h et h ele
lic haam aanpak t op h et geb ied van h u id verslap p in g.

LANGER
GEBRUIK
De Altum Lineae beschikt
over 8 verschillende
cartridges die geschikt zijn
voor langdurig gebruik.

Cartridge geeft wel 20.000 tikken
De Altum Lineae beschikt over 8 verschillende cartridges die geschikt zijn voor langdurig gebruik.
Eén cartridge van de Altum Lineae beschikt over 20.000 tikken, waar cartridges van vergelijkbare
apparaturen slechts over 2500 – 10.000 tikken beschikken. De herhaaldelijke aanschaf van
cardridges zijn niet langer meer een grote kostenpost vergeleken soortgelijke apparatuur. De
8 kopstukken van de Altum Lineae hebben elk een eigen dieptebereik dat toepasbaar is voor
verschillende soorten behandelingen:

Cartridge 1: bereikt een diepte van 4.5 mm

Cartridge 5: bereikt een diepte van 8.0 mm

Cartridge 2: bereikt een diepte van 3.0 mm

Cartridge 6: bereikt een diepte van 10.0 mm

Cartridge 3: bereikt een diepte van 1.5 mm

Cartridge 7: bereikt een diepte van 13.0 mm

Cartridge 4: bereikt een diepte van 6.0 mm

Cartridge 8: bereikt een diepte van 16.0 mm

Voor

Na 180 dagen, één behandeling

Ulthera 2500
minder behandelingen
De Altum Lineae komt het beste
uit de test. Door het hoog aantal
lichtpunten dat verstelbaar is,
heeft één tik meer bereik dan
andere ultrasonische apparaten die
momenteel op de markt verkrijgbaar
zijn. Tevens heeft de cartridge een
capaciteit van 20.000 tikken. In
vergelijking met de concurentie,
dat slechts over 2500 tikken
per cartridge beschikt, is dit een
aanzienlijke verbetering.

Voor

Na 180 dagen, één behandeling

Gemiddeld gebruik per klant
De behandeling geeft een meteen
zichtbaar resultaat. Het eindresultaat
wordt overigens bereikt na 2 à 3
maanden. Tot 6 maanden na de
behandeling zal er een proces
plaatsvinden waarin de huid oud
collageen door nieuw collageen
vervangt, waardoor de resultaten 1
tot 2 jaar duidelijk zichtbaar blijven.
Het merendeel van de cliënten zal
enkel één behandeling nodig hebben.
Uiteraard kan er altijd gekozen
worden voor een touch-up die tevens
pas 1 jaar na de eerste behandeling
nodig zal zijn.

GROTER
BEREIK

		

WERKING VAN DE HUID MET
ALTUM LINEAE
De the r misc he e ne r g ie verwarmt h et h u id weefsel en
dit he e f t als gevolg d at d e h u id verstrakt en n ieu we
c ollage e n pr odu ctie wo rd t gestimu leerd .
RESULTATEN
DIRECT ZICHTBAAR
NA BEHANDELING

Pores
Dead
keratinocytes

EPIDERMIS
DERMA

Keratinocytes
Basal cells

Fat cells

FAT

Myocytes

MUSCLE

Epidermis
De buitenste laag van de huid, oftewel de epidermis, bestaat voornamelijk
uit hoorncellen die voortdurend worden gevormd in de onderste laag van
de opperhuid.
BEHANDELING

Het vervangen van de opperhuid duurt gemiddeld 30 dagen. Door de
WERKT 180
DAGEN DOOR
continue celdeling worden de nieuwe hoorncellen naar de oppervlakte
van de huid verplaatst. Uiteindelijk ontstaat er een dode hoornlaag, die op
sommige delen van de huid zoals de voetzool extra dik is. Deze laag is erg
belangrijk omdat het ziekteverwekkers en uitdroging van de huid tegengaat.

GEBIEDEN
VAN DE HUID
VEZELSTRUCTUREN
Bindweefsel is het meest voorkomende steunweefsel
het lichaam Hetuit
zit onder
andere in pezen,
De huidin bestaat
verschillende
botten en in wanden van slagaders. Bindweefsel is opgebouwd uit verschillende soorten cellen waar
lagen.
Na
de bindweefselvezels:
epidermis volgt de
cel tussenstof tussen zit. In de cel tussenstof
zitten drie
soorten

lederhuid, ook wel bekend als

● Collagene vezels
een grote
Collagene vezels zijn opgebouwd uit het de
eiwit collageen.
Het zijn
stevige vezels,
dermis,
welke
eenmet
stevige
weerstand. Hoe meer collagene vezels, hoe sterker het weefsel. Collagene vezels komen bijvoorbeeld
voor in de lederhuid, waar ze stevigheid constructie
aan de huid geven. van bindweefsel vormt.
● Elastische vezels
Elastische vezels zijn opgebouwd uit het De
eiwit elastine.
De vezelszorgt
zijn elastisch
en dunner
dan de
lederhuid
voor
de elasticiteit
collagene vezels. Daarom zijn elastische vezels rekbaarder dan collagene vezels. In de oorschelp, de
van
de huid.
De lederhuid wordt niet
elastische
vezels voor.
neusvleugels en het strotklepje komen veel

voortdurend vernieuwd, dus een

● Reticuline vezels
Reticuline vezels zijn dunne eiwitvezeltjesbeschadiging
die een netwerk vormen.
zitten op plaatsen
waar het als
zalZezichtbaar
blijven
bindweefsel grenst aan ander weefsel. Bijvoorbeeld rond organen.
litteken,
in tegenstelling
tot de epidermis
Mestcellen zijn tamelijk lang levende cellen
en zijn, in tegenstelling
tot de andere vaste
beenmerg.
De
cel
komt door het zal
bindweefselcellen, waarschijnlijk afkomstig
van
een
stamcel
in
het
waar een beschadiging onzichtbaar
hele lichaam voor, maar vooral in de dermis (rond de bloedvaten), het darmkanaal en de
genezen. Vervolgens bevindt er zich een
luchtwegen.

laag die de hypodermis genoemd wordt.
Deze grenst aan de spieren.

VEROUDERING
VAN DE HUID
Fibroblasten zijn cellen die
de productie van collageen
en elastine in gang zetten.
Een veelvoorkomend verschijnsel
Server iedereen/Opl Readers/Readers certificaat/Schoon Beauty apparatuur/ HIFU
bij ouderdom is dat de cel
vernieuwing vertraagd waardoor
de collageen en elastine productie
ook vertraagd. Gevolgen hiervan
zijn dat de huid minder stevig
en elastisch wordt. Naast de
huidverslapping kunnen rimpels
en verkleuring optreden.
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LICHAAMSVERZORGING MET
ALTUM LINEAE
De huid k an haar ve erk rach t en so ep elh eid verliezen .
M e t de Altum Line ae zij n alle lich aamsd elen te b eh an d elen :
de a r me n, ru g, b u ik, taille en d ijen .

DE HUID
VERSTEVIGEN
De behandelingen van het lichaam en de kosten hiervan zijn gebaseerd op het aantal tikken tijdens
de behandeling. Er kunnen verschillende pakketten per lichaamsdeel worden samengesteld, waarbij
er een all-in prijs gemaakt kan worden voor meerdere delen van het lichaam in vergelijking met
soortgelijke apparatuur is de altum lineae bij uitstek duurzaam en kosten besparend.

Resultaatfoto direct na eerste behandeling

VOOR & NA
BEHANDELING
Wan n eer h u idvers lap p i n g en /o f r i m p el s
o ptreden , is de Altu m Li n ea e i n st a a t o m d ez e
pro bleemgebieden a a n t e p a k ken .

Diepe werking in de huid
De ultrasone golven bereiken
de huid tot diep in de SMASlaag waardoor permanente
verbetering mogelijk is. De
resultaten van een behandeling
uiten zich in een gladdere,
dikkere en strakkere huid die
meteen zichtbaar is.

BEHANDELZONES VAN
ALTUM LINEAE
Zone 1
De Altum Lineae creëert
densiteit, zachtheid en glans van
de huid bij de wenkbrauwen.

Zone 2
Upper-face. De Altum Lineae
verstevigt en versoepelt de
huid rondom de oogleden.

Zone 3
Lower-face. Neus- en
kinplooien (lachrimpels).

ZONE
1 T/M 7

Zone 4
De behandelingskop maakt het
mogelijk om ook de contouren
van het gezichtsovaal te
hertekenen.

Zone 5

De behandeling wordt uitgevoerd op
verschillende zones van het gelaat.
Deze zones zijn als volgt onder te verdelen:
Zone 1: wenkbrauwen
Zone 2: upper-face
Zone 3: lower-face

Altum Lineae maakt het
mogelijk om de huid te
verstrakken rond om de buik.

Zone 4: nek
Zone 5: buik

Zone 6

Zone 6: Heup en bilstreek

De heup hoogte en bilstreek te
egaliseren en te verstrakken.

Zone 7: Bovenbeen

Zone 7
de boven benen grondig aan te pakken,
doordat de huid verstrakt kunnen de benen
een liftende werken hebben.

Het is uiteraard mogelijk om verschillende
zones tijdens dezelfde behandeling aan te
pakken door middel van de aangeboden combi
behandelingen.

		

HOE WERKT HET APPARAAT?
ALTUM LINEAE

ALTUM LINEAE

GEBRUIKSAANWIJZING
Nadat de huidgebieden zijn afgetekend in de gewenste
zone zal er contactgel worden aangebracht op de
behandelingsgebieden.
Het gepaste kopstuk zal tegen de huid geplaatst
worden en een shot afgeven. Deze shot geeft ultrasone
energie af die tot drie lagen onder de huid doordringt,
waaronder ook de SMAS-laag. De thermische energie
verwarmt het huidweefsel en dit heeft als gevolg dat
de huid verstrakt en nieuwe collageen productie wordt
gestimuleerd.
Na elke shot wordt het kopstuk een klein stuk op de
huid verplaatst. Deze beweging gaat van onder naar
boven, waarna de behandeling herhaald moet worden
van boven naar beneden.

ALTUM LINEAE

PLUG & PLAY SYSTEEM
De Altum Lineae is een veilige non-invasieve
methodiek die elke schoonheidsspecialist/kliniek
kan gebruiken door het “plug en play systeem”.

ALTUM LINEAE

KOPSTUKKEN
De kopstukken zijn te onderscheiden op basis van de diepte die zij kunnen
bereiken en het energieverbruik in joules (J) per lichaamsdeel.

• Cartridge 1 bereikt een diepte van 4.5 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de nek (0.8 J), de onderkaak (1.0 J), de 		
kaakbeenderen (0.7 J), de wangen (1.0 J), de slaap (0.7 J) en het 		
voorhoofd (0.4 J).

• Cartridge 2 bereikt een diepte van 3.0 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de nek (1.0 J), de onderkaak (1.0 J), de
kaakbeenderen (0.8 J), de wangen (1.0 J), de slaap (0.7 J) en het
voorhoofd (0.6 J).

• Cartridge 3 bereikt een diepte van 1.5 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de nek (0.6 J), de slaap fishtail lines (0.5 J),
en het voorhoofd (0.5 J).

• Cartridge 4 bereikt een diepte van 6.0 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de rug (0.8 J), borst (0.6 J) en buik (1.0 J).

• Cartridge 5 bereikt een diepte van 8.0 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de rug (0.8 J), borst (0.7 J) en buik (1.0 J).

• Cartridge 6 bereikt een diepte van 10.0 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de rug (0.8 J), dijen (1.0 J) en buik (1.2 J).

• Cartridge 7 bereikt een diepte van 13.0 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de buik (1.0 J) en dijen (1.0 J).

• Cartridge 8 bereikt een diepte van 16.0 mm. Dit kopstuk is geschikt
voor behandelingen van de buik (0.8 J) en dijen (1.0 J).

		

ALTUM LINEAE

DIEPTES TOV HUIDTYPETEST
Het ultrasone bereik van de Altum Lineae gaat tot drie lagen diep onder
de huid. De ultrasone golven worden nauwkeurig geplaatst en gaan
huidverslapping tegen. Tevenas kan dit ook ontspannend werken.

Om verschillende dieptes van de huid aan te pakken,
wordt er gebruik gemaakt van 8 verschillende kopstukken:
Cartridge 1: bereikt een diepte van
4.5 mm (en daarmee de SMAS-laag
van de huid) voor behandelingen van
de nek, onderkaak, kaakbeenderen,
wangen, slaap en het voorhoofd. Deze
toepassing staat gelijk aan een gehele
facelift.

Cartridge 4: bereikt een diepte van 6.0
mm voor behandelingen van de rug,
borst en buik.

Cartridge 2: bereikt een diepte van 3.0
mm (en daarmee de diepe dermis) voor
behandelingen van de nek, onderkaak,
kaakbeenderen, wangen, slaap en
het voorhoofd. Deze toepassing pakt
huidplooien en diepe rimpels aan.

Cartridge 6: bereikt een diepte van
10.0 mm voor behandelingen van de
rug, dijen en buik.

Cartridge 3: bereikt een diepte van
1.5 mm (en daarmee de oppervlakkige
dermis) voor behandelingen van de
nek, slaap en het voorhoofd. Deze
toepassing behandelt acne, grove
poriën en voorhoofdrimpels.

Cartridge 5: bereikt een diepte van 8.0
mm voor behandelingen van de rug,
borst en buik.

Cartridge 7: bereikt een diepte van
13.0 mm voor behandelingen van de
buik en dijen.
Cartridge 8: bereikt een diepte van
16.0 mm voor behandelingen van de
buik en dijen.

ALTUM LINEAE

GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN
& CURSUSSEN LASERZONE
Laserzone biedt gecertificeerde opleidingen
aan u ontvangt een certificaat nadat u de
cursus/opleiding heeft voltooid.
U bent in staat om:
•
•

veilig te werken met het apparaat
U beheerst kennis in theorie en praktijk
over de werking van het apparaat.

Tevens bieden we sales trainingen & cursussen
aan met als doel tevreden klanten en meer
omzet verhoging in uw zaak.

Ook bieden we hulp met het maken van uw
business en marketingplan.
Alle trainingen en adviezen worden geboden
door professionals.

U BEPAALD WIJ DRAAIEN
Als klant bepaald u zelf uit het ontzorgpakket
wat u van ons verlangd.
Voor meer informatie over ons totaal
ontzorgpakket kunt u contact opnemen met
ons hoofdkantoor.

ERGONOMISCH WERKEN
Om fysieke klachten te voorkomen, is het
belangrijk dat de specialist een goede houding
aanneemt tijdens een behandeling. Het is van
belang dat de werkhoogte optimaal is, zodat
de specialist ontspannen rechtop kan blijven
staan. Hierbij is een verstelbare behandelstoel
verplicht.
Daarnaast is het belangrijk dat de werkhouding
wordt afgewisseld met andere taken, zodat de er
niet continu in dezelfde positie gestaan wordt.

		

KIES VOOR

CONTACT
Wilt u meer rendement in uw praktijk/salon dan bent u bij Laserzone bij het juiste adres.
Voor meer informatie kijk op onze website www.laserzone.nl en/of contacteer ons op info@laserzone.nl
Voor een persoonlijke afspraak kan dit ons kantoor of uw locatie.

WWW.LASERZONE.NL

LaserZone
Kamerlingh Onnesweg 2
3316 GL Dordrecht
058 23 00 557
info@laserzone.nl

