KLINISCH BEWEZEN

EINDELIJK EEN OPLOSSING

82% vermindering
van okselzweet3

90% tevredenheid

3

Voor mij als presentatrice en voormalig Miss
America Runner Up zijn garderobewisselingen
een groot deel van mijn leven. Met miraDry
hoef ik me nooit zorgen te maken over lelijke
zweetvlekken voor de camera. Wat een
opluchting!

miraDry is voor iedereen die zich geen zorgen wil
maken over hinderlijk zweet, geur en haar in zijn
oksels. Een duurzame oplossing voor dit alles en veilig
om te gebruiken voor mannen en vrouwen, ongeacht
de huidskleur. Met miraDry kan iedereen het leven
ten volle omarmen zonder de zorg van het gebruik
van dagelijkse chemicaliën of vlekken op shirts. Na
slechts één eenvoudige behandeling met miraDry
kunt u zich voor altijd schoon en verfrist voelen.

Meer informatie op miraDry.com

ZWEET
STOPT
HIER
VERMINDER PERMANENT HET ZWEET, DE
GEUR EN HET HAAR VAN DE ONDERARM1,2

Crystal Lee
Tv-presentator
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Patiëntresultaten en -beleving kunnen variëren. Het miraDry-systeem is
door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van ongewenst okselzweet
en -geur, en voor de permanente verwijdering van ongewenst okselhaar.
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Door FDA goedgekeurd • Onmiddellijke resultaten
Slechts één behandeling

Wat is de miraDry-behandeling?

Heb ik geen okselzweetklieren nodig?

miraDry is een revolutionaire niet-chirurgische
behandeling die door de Amerikaanse FDA is
goedgekeurd en waarvan klinisch is bewezen dat
deze het zweet, de geur en het haar van de oksels
permanent vermindert1,2 - in slechts een uur. Er
zijn wereldwijd al meer dan 125.000 miraDrybehandelingen uitgevoerd.

Hoewel uw lichaam zweetklieren nodig heeft om
zichzelf te koelen, bevat uw lichaam 2-4 miljoen
zweetklieren - slechts ongeveer 2% is te vinden in
uw oksels. Het elimineren van deze 2% zweetklieren
heeft geen invloed op het vermogen van uw lichaam
om zichzelf te koelen.

Hoe de miraDry-behandeling werkt
miraDry levert gerichte thermische energie om
zweetklieren, geurklieren en haarzakjes veilig te
elimineren.1,2

Hoe lang duurt het en hoeveel
behandelingen zijn er nodig?
De behandeling is meestal binnen één uur voltooid
en u zou resultaten moeten zien in slechts één
behandeling. Zoals bij elke medische procedure
zal uw arts het beste protocol bepalen voor de
gewenste resultaten.

Hoe voelt de behandeling aan?
Omdat lokale anesthesie vóór de behandeling
wordt toegediend, is miraDry meestal pijnloos.
Er is weinig of geen downtime met de
miraDry-behandeling. U kunt wat plaatselijke
pijn en zwelling ervaren, die meestal binnen
enkele weken verdwijnen.

Hoe lang gaan de resultaten mee?
Zodra
de
miraDry-behandeling
de
zweetklieren, geurklieren en haarzakjes
elimineert, zijn deze voorgoed verdwenen.1,2

Maak vandaag nog een
afspraak voor een consult!
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Stel u een leven voor zonder transpiratie, deodorant en scheren.
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ZEG VAARWEL TEGEN ZWEET, GEUR EN HAAR IN DE OKSELS
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