Cefaly behandelt migraine zonder bijwerkingen

Nieuw apparaat is uitkomst voor veel migrainepatiënten
Door neurostimulatie met
Cefaly is het mogelijk om
hoofdpijn- en migraine-aanvallen te behandelen en te
helpen voorkomen en het
gebruik van medicijnen te
verminderen of af te bouwen. De methode is effectief, veilig en kan thuis worden toegepast.

Wat is het?

Het compacte Cefaly apparaat
wordt geplaatst over een plak
elektrode op het voorhoofd.
Met behulp van elektrische
micro-impulsen wordt de
bovenste tak van de drielings
zenuw (nervus trigeminus)
gestimuleerd om pijn te ver
minderen en migraineaan
vallen te helpen voorkomen.

Voor wie is het?

Cefaly
is
bedoeld
voor
patiënten die last hebben

van frequente migraine of
zware hoofdpijn en vooral als
het medicijngebruik dient te
worden gereduceerd. Cefaly
kent geen contra-indicaties of
bijwerkingen.

Gemakkelijk te
gebruiken

Cefaly kan gewoon thuis of
op het werk gebruikt worden:
Preventief in een dagelijk
se sessie van 20 minuten of
als Pijnbehandeling tijdens
een hoofdpijn- of migraine
aanval.

Wetenschappelijk onderzocht: effectief en veilig

Cefaly geeft de beste combi
natie van effectiviteit en vei
ligheid. In de meest recente
studie (2011) in vijf universi
taire hoofdpijncentra is de
aangetoonde effectiviteit van
Cefaly vergelijkbaar met de
beste geneesmiddelen ter pre
ventie van migraine, maar
zonder de bijwerkingen. 70%
van de patiënten is tevreden
met de Cefaly behandeling
en bij patiënten die positief
reageren is er een verminde
ring van gemiddeld 75% in
het gebruik van anti-migrai
ne geneesmiddelen. 6 van de
10 patiënten willen de Cefaly
houden na een uitprobeer
periode.

Ook voor u

Hoofdpijn
en
migraine
domineren het leven van

ruim 2 miljoen Nederlanders.
Het grijpt zwaar in op werk,
school en privéleven. Cefaly
biedt de mogelijkheid om dit
een halt toe te roepen.
U kunt de Cefaly gedurende 40 dagen uitproberen
voor € 49,-. Ga hiervoor naar
www.cefaly.nl. Indien u te
vreden bent houdt u de Cefaly
en betaalt u € 246,- bij. Bent
u niet tevreden, dan stuurt u
het apparaat zonder verdere
verplichtingen terug.

Meer informatie en
persoonlijk advies
Cefaly Service:
Tel. 073-8700105
cefalyservice@
luxmedical.nl
www.cefaly.nl
Zie ook onze Facebookpagina: CefalyNL

