
T-Away is voor directe & succesvolle verwijdering van o.a. 
Pigmentvlekken, Couperose, Bloedblaasjes en Steelwratjes

Heeft u zich altijd geërgerd aan rode adertjes, 
pigmentvlekken, en vele andere huidoneffenheden?

De T-Away biedt u een (nagenoeg) pijnloze behandeling met 
een verbluffend en direct resultaat. Dit is mogelijk door het 
gebruik van een wereldwijd uniek technologie USHF (Ultra 
Short High Frequency). Deze technologie - die al jarenlang 
in de medische wereld wordt gebruikt - is met de T-Away nu 
voor het eerst voor cosmetische doeleinden geschikt. Door 
het onmiddellijke effect van de behandeling kunt u al met 1 
enkel bezoek aan uw     T-Away-specialist verlost worden van 
dat nare huidprobleem, waar u al zo lang mee rond loopt.

Succesvolle behandeling bij
• Couperose / kleine adertjes
• Spider Naevi
• Bloedblaasjes
• Pigmentvlekken
• Ouderdomsvlekken
• Fibromen
• (Steel) wratten

Voordelen op een rijtje
• Huid wordt langdurig verbeterd
• Korte behandeling met direct resultaat 
• Geen bijwerking
• (nagenoeg) Pijnloze behandeling 

Contra-indicaties
-> Epilepsie 
-> Bloedverdunners
-> Pacemaker
-> Zwangerschap

Nazorg protocol
Voor het mooiste resultaat van de behandeling is het naleven 
van dit protocol essentieel.

 To Do en Not To Do
• De eerste 3 dagen is het gebruik van een sauna, sporten o
 zwemmen af te raden.
• De eerste 3 dagen de plekjes die behandeld zijn niet nat
 maken.
• De eerste 3 dagen geen crème gebruiken op de
 behandelde  plekjes.
• De eerste 3 dagen geen make up gebruiken over het
 behandelde huid. 
• Na dag 1 de herstellende huidolie Addiction die u
 meekrijgt bij de behandeling aanbrengen op de
 behandelde gebied, 6 weken na de behandeling door
 blijven gebruiken voor optimaal herstel.
• Na 3 dagen gebruik maken van een aangepaste crème met
 SPF30 over de herstellende huidolie aanbrengen. 
• De eerste week geen directe zon op de huid.
• Na 3 tot 12 uur zullen er korstjes ontstaan, hier niet aan de
 krabben.
• Na 3 dagen mag je gewoonlijke huidverzorging toepassen,
 behalve de huid een peeling - 2 weken na de behandeling
 mag je de huid weer scrubben.
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