
Demonstratie	  
Op	  woensdag	  28	  november	  komen	  onze	  collega’s	  van	  Medi	  zorg	  Service	  uit	  Almelo	  een	  
demonstratie	  geven	  over	  coldPlasma.	  

Ben	  je	  geïnteresseerd	  in	  de	  coldPlasma	  technologie	  en	  ben	  je	  benieuwd	  wat	  je	  hier	  allemaal	  mee	  
kunt	  kom	  dan,	  geheel	  vrijblijvend,	  een	  bezoekje	  brengen	  aan	  de	  Podoshop.	  	  

De	  demonstratie	  zal	  plaatsvinden	  tussen	  11.00	  –	  15.00	  uur.	  Het	  wordt	  een	  doorlopende	  
demonstratie,	  dus	  je	  kunt	  gewoon	  binnenlopen	  op	  de	  voor	  jou	  meest	  geschikte	  tijd.	  

Algemene	  informatie:	  
	  
Wat	  is	  Plasma?	  

We	  kennen	  drie	  aggregatietoestanden,	  namelijk	  vast,	  vloeibaar	  en	  gasvormig.	  
Daar	  kan	  men	  tegenwoordig	  een	  vierde	  aggregatietoestand	  aan	  toevoegen.	  Dat	  is	  plasma.	  
Plasma	  onderscheidt	  zich	  van	  elke	  aggregatietoestand.	  Dat	  zit	  hem	  in	  de	  hoeveelheid	  van	  zijn	  
geleverde	  energie.	  

Als	  men	  aan	  een	  gas	  (bv.	  Argon)	  energie	  toevoegt	  dan	  ontstaat	  er	  fysisch	  plasma.	  Met	  een	  
temperatuur	  van	  ca.	  70⁰	  Celsius	  is	  plasma	  in	  de	  medische	  wereld	  al	  sinds	  jaren	  in	  gebruik	  en	  wordt	  
bijvoorbeeld	  bij	  een	  endoscopische	  coagulatie	  (thermische	  hoogfrequentie	  proces)	  voor	  het	  stoppen	  
van	  bloedingen	  gebruikt.	  

“Koud	  Plasma”	  komt	  eveneens	  uit	  de	  medische	  wereld	  en	  werkt	  in	  het	  bereik	  van	  de	  
lichaamstemperatuur.	  Talrijke	  wetenschappelijke	  studies	  over	  koud	  Plasma	  beschrijven	  een	  sterke	  
antibacteriële,	  anti-‐ontsteking	  en	  wond	  genezende	  werking.	  Hierbij	  worden	  verschillende	  werkbare	  
componenten,	  zoals	  bijvoorbeeld	  warmte,	  Uv-‐straling	  en	  elektrische	  velden	  gecombineerd.	  	  

Met	  koud	  Plasma	  werden	  reeds	  baanbrekende	  behandelingsresultaten	  bereikt.	  Nadat	  in	  het	  
bijzonder	  in	  de	  dermatologie	  uitstekende	  resultaten	  werden	  gedocumenteerd,	  komt	  koud	  Plasma	  nu	  
ook	  inzetbaar	  in	  de	  uiterlijke	  verzorging.	  	  



Zo	  wordt	  het	  middel	  succesvol	  toegepast	  om	  de	  genezing	  van	  wonden	  te	  versnellen	  en	  de	  vorming	  
van	  kiemen	  en	  ontstekingen	  bij	  acne	  terug	  te	  dringen.	  Koud	  plasma	  is	  ook	  effectief	  tegen	  nagel-‐	  en	  
voetschimmel	  en	  herpesinfecties.	  Deze	  successen	  zijn	  bewezen	  door	  diverse	  onderzoeken.	  

De	  eigenschappen	  van	  coldPlasma:	  

•   complete	  reiniging	  van	  de	  huid	  
•   kiemreductie	  van	  bacteriën,	  virussen	  en	  schimmels	  
•   geforceerde	  celmigratie	  en	  celdeling	  
•   zuurstofverrijking	  en	  stimulering	  van	  de	  doorbloeding	  van	  de	  huid.	  

Een	  coldPlasma	  behandeling	  kan	  voor	  de	  volgende	  doeleinden	  worden	  ingezet	  worden:	  

•   Wondherstel	  bij	  voetwonden	  
•   Doden	  (resistente)	  bacteriën	  
•   Bestrijding	  van	  schimmelnagels	  
•   Bestrijding	  van	  voetwratten	  
•   Behandeling	  bij	  eczeem	  en	  psoriasis	  

Wat	  gebeurt	  er	  tijdens	  de	  behandeling?:	  
	  
coldplasma	  verhoogt	  de	  microcirculatie	  en	  dringt	  diep	  in	  de	  huid	  door	  en	  verhoogd	  de	  cel	  activiteit	  
en	  zorgt	  voor	  versnelde	  wondgenezing.	  
	  
Doordat	  bij	  de	  behandeling	  ozon	  vrijkomt	  worden	  afvalstoffen	  zeer	  effectief	  afgevoerd.	  Tevens	  werkt	  
ozon	  intensief	  tegen	  ziektekiemen	  zoals	  bacteriën,	  schimmels	  en	  virussen.	  Zelfs	  multiresistente	  
kiemen	  worden	  door	  coldPlasma	  geëlimineerd.	  coldPlasma	  doodt	  99.9%	  van	  alle	  ziektekiemen.	  
	  
coldPlasma	  is	  volgens	  onderzoek	  vrij	  van	  bijwerkingen	  en	  veroorzaakt	  geen	  pijn	  of	  uitval	  na	  de	  
behandeling.	  
	  



	  

Na 8 Behandelingen 

De dikte groei was er na 5 behandelingen al uit 

Eczeem voor de behandeling 

Na 1 behandeling van 10 minuten. 

De eczeemplek is in zijn geheel weg gegaan 
na 1 behandeling 

CNC coldPLASMA 
 Voor 

 

Wrat behandeling  

Deze wrat zat er al een aantal jaar en is al een paar keer 
aangestipt met geen resultaat. 

Na 3 behandelingen van 10 minuten is de wrat is geheel 
weg gegaan. 


