
C
osmetische behandelingen zijn 
allang geen taboe meer in Nederland. 
Steeds meer mensen kiezen ervoor 
om de huid in het gezicht te laten 
egaliseren, overtollig vet weg te 

laten halen of om hangende huid op te laten 
liften. Toch weerhoudt de gedachte aan 
mogelijke infecties, complicaties en narcose 
veel mensen er nog vaak van om de gang 
naar een cosmetische kliniek te maken. Het 
idee dat er in je lichaam wordt gespoten, 
in je wordt gesneden of zelfs hele stukken 
huid worden weggehaald, is onprettig – en 
dan hebben we het nog niet eens over de 
mogelijke risico’s en hersteltijd die bij een 
ingreep komen kijken. 
Voor wie wél de positieve resultaten wil van 

een cosmetische behandeling, maar zich 
geen zorgen wil maken over het natraject, 
zijn er non-invasieve behandelingen. Deze 
behandelingen zijn volledig medisch 
verantwoord en worden zonder naald of mes 
op een veilige én effectieve manier uitge-
voerd door de ervaren medisch specialisten. 
Dr. Wiklerklinieken zijn dermatologische 
behandelcentra die deze behandelingen 
aanbieden. 
Een alternatieve en/of aanvullende behande-
ling van liposuctie is coolsculpting waarbij 
storende vetophopingen behandeld kunnen 
worden. Tijdens een Coolsculpting-behan-
deling wordt overtollig vet bevroren. Na de 
behandeling, die 35 minuten duurt, worden 
de vetcellen op natuurlijke wijze door het 

lichaam geëlimineerd. Na 4 tot 6 weken zijn 
deze helemaal afgebroken en afgevoerd door 
het lichaam. Op subtiele wijze kan een fijne 
lift van de huid op non invasieve manier 
zonder chirurgie bereikt worden met behulp 
van de non-invasieve Ultera-facelift. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van ultrasound-
technologie die de huid stimuleert om zelf 
collageen aan te maken. Dit zorgt ervoor dat 
de huid zichzelf straktrekt zonder dat daar 
een mes of naald aan te pas hoeft te komen. 
Tot slot is er de Clearlift Alma laser voor 
iedereen die op een snelle, eenvoudige en 
pijnloze manier van rimpels af wil komen.

Alle behandelingen die door de gespecia-
liseerde behandelaren van de Dr. Wikler 

Klinieken worden uitgevoerd zijn zodanig 
ontwikkeld dat er geen hersteltijd nodig is. 
Ongeacht je situatie ben je dus in een mum 
van tijd up and running! Alle behandelingen 
in de Dr. Wikler Klinieken worden uitge-
voerd onder toezicht van en dóór medisch 
specialisten.

Dr. Wikler Klinieken
www.coolsculptingwikler.nl
info@drwiklerklinieken.nl 
020 - 737 28 54

Meer informatie over allergie en
behandelmogelijkheden is te vinden op

www.allesoverallergie.nl

Gewoon verkouden 
of toch een allergie?

 allesoverallergie.nl

In 3 stappen op weg naar  
een juiste diagnose:

Ga naar de website 
allesoverallergie.nl

Doe de online 
allergietest voor een 
eerste indicatie

Neem, indien 
gewenst, de uitslag 
van de online zelftest 
mee naar je arts
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STRAK IN JE LICHAAM ZONDER OPERATIE
De zomer staat weer voor de deur: 
de tijd van korte broeken en 
mouwen en van stranddagen in 
badkleding. Als je niet (helemaal) 
tevreden bent over je uiterlijk, kan 
dit het begin van een onzekere 
tijd betekenen. Hoezeer je ook 
je best doet om van overtollig 
vet af te komen, de hardnekkige 
vetophopingen blijven. Om tóch 
zelfverzekerd en strak in je vel 
te zitten, bieden non- invasieve 
behandelingen uitkomst. Deze 
cosmetische behandelingen, 
die worden aangeboden door 
de Dr. Wikler Klinieken, 
bieden hetzelfde resultaat als 
liposuctie, maar dan zónder die 
vervelende naalden en messen.

Sneller starten met revalideren 
met behulp van hydrotherapie 
Hydrotherapie, of anders gezegd; therapie in water richt zich op behandelingen 
en oefeningen uitgevoerd in water. Patiënten voeren verschillende gerichte 
oefeningen uit onder begeleiding van een hiervoor opgeleide therapeut of 
begeleider. De gewichtloosheid en het warme water maakt hydrotherapie 
uitermate geschikt voor patiënten met een lichamelijke- of verstandelijke 
beperking en herstel van blessures. Hierdoor is hydrotherapie heel geschikt om 
de revalidatie te versnellen en de kwaliteit van leven van patiënten te verhogen.

Bij EWAC Medical geloven wij dat 
kennis  deling in combinatie met de juiste 
apparatuur de sleutel is tot het verbe -
teren van het behandelresultaat. 
Door onze actieve rol in deze kennis deling 
en het bieden van praktische tips voor het 
gebruik van accessoires, zetten wij ons in 
om medewerkers in de zorg te helpen zich 
bekwamen in het begeleiden van cliënten 
en/of patiënten in het water.

Om de kennis op het gebied van hydrothe-
rapie zoveel mogelijk te delen organiseren 
wij het hele jaar hydrotherapie workshops 
met diverse onderwerpen:
·  Aquamentie®, een workshop over 

hydrotherapie bij dementie
· Valpreventie training voor ouderen
·  Loopscholing en ganganalyse
·  Stabilisatie, Coördinatie en Ontspanning
·  Hydrotherapie op de Intensive care

Geïnteresseerd? Bekijk het programma 
op onze website en geef je snel op voor 
een van onze workshops via www.ewac-
medical.nl/hydrotherapie-workshops. 

De eerstvolgende workshop ‘Aquamentie®, 
een workshop over hydrotherapie bij 
dementie’ vindt plaats op vrijdag 28 juni 
2019 in samenwerking met Hogeschool 
Windesheim.

EWAC Medical onderscheidt zich als 
productspecialist in het maken van modu-
laire zwembaden, beweegbare zwem-
badbodems en onderwaterloopbanden, 
die geïntegreerd kunnen worden in de 
bodem. Daarnaast bieden wij een enorm 
assortiment aan accessoires en hulpmid-
delen zoals onderwaterfietsen, obstakel 
parcoursen, systemen voor waterbehan-
deling, deelbaden, til- en liftsystemen. 
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