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Test uw motivatie

De kans van slagen is het grootst als u voldoende
gemotiveerd bent om te stoppen met roken.

www.prostop.nl/motivatie
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Prostop Zakelijk

Voor bedrijven heeft Prostop een zakelijk
stoppen met roken programma, wat bestaat uit
een informatiebijeenkomst, een gezamenlijke
groepstraining en individuele lasertherapie.
Zie www.prostop.nl/zakelijk

ROOKVRIJ MET
L ASERTHERAPIE
Geadviseerd door:

De lasertherapie van Prostop

De lasertherapie van Prostop

Stoppen met roken met de
Prostop laserbehandeling

De Prostop aanpak

Deze aanpak van stoppen met roken bestaat uit
meerdere stappen, te weten:

Stoppen met roken is een grote en vaak moeilijke
stap. Met Prostop wordt de kans op definitief stoppen
aanzienlijk groter. De Prostop laserbehandeling is
de meest recente verfijning van acupunctuur. De
speciaal voor Prostop ontwikkelde laserapparatuur
geeft een sterke bundel licht, die diep genoeg in
de huid doordringt om een gekozen lichaamspunt
te stimuleren zonder de huid te doorboren. De
combinatie van gekozen behandelpunten (het unieke
Prostop protocol) herstelt de door roken verstoorde
hormoonhuishouding. De laserbehandeling is volstrekt
pijnloos en heeft geen schadelijke bijwerkingen.
Tevens wordt de stofwisseling gestimuleerd, waardoor
gewichtstoename als gevolg van het stoppen met
roken beperkt kan blijven.
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Betrouwbaar

De kosten voor een éénmalige behandeling zijn € 225,00
inclusief een gratis nabehandeling. Dat verdient u
snel terug door niet meer te roken. Daarnaast is het
prettig om te weten dat de meeste zorgverzekeraars
uw behandeling (gedeeltelijk) vergoeden wanneer u
aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg.

Wetenschappelijk bewezen resultaat

Voor meer informatie of een afspraak bel gerust.
Onze afdeling Intake neemt alle tijd voor u!

Dr. M. Breteler van het ‘Institute of Behavioral
Science’ van de Radboud Universiteit Nijmegen
heeft onderzoek gedaan naar stoppen met roken
met behulp van de Prostop lasertherapie. Uit zijn
onderzoek blijkt dat de Prostop lasertherapie een
uitzonderlijk hoog succespercentage scoort.

Bekend van radio, tv en internet

Wetenschappelijk bewezen methode

Ook zeer uitgebreid wetenschappelijk onderzoek
van Middlesex University in Londen bevestigt dat
lasertherapie werkt bij het stoppen met roken en
een hoog succespercentage heeft .

Nieuwsbrief

Schrijf uzelf in voor de wekelijkse nieuwsbrief op

www.prostop.nl/nieuwsbrief

Gratis sms’jes met tips en adviezen
Een motivatiegesprek van ca. 25 min.
De laserbehandeling van ca. 25 min.
Boekje ‘Tips & Adviezen’ (digitaal)
Een gratis nabehandeling binnen 6 mnd.
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Prostop is een landelijk opererende organisatie dat sinds
1996 actief is op de Nederlandse markt. In deze jaren
is Prostop dé specialist geworden op het gebied van
ondersteuning bij het stoppen met roken: al 200.000
mensen werden geholpen bij het overwinnen van hun
verslaving. Prostop is onder meer bekend van EditieNL,
Een Dubbeltje Op Zijn Kant, Business Class, 100%NL,
Radio 3FM, Radio 10 Gold, Kassa en kranten als De
Telegraaf, Metro en Spits. Op Facebook is Prostop actief
om rokers en ex-rokers ondersteuning te geven.

