
Stoppen met roken is een grote en vaak moeilijke stap. Met Prostop wordt 
de kans om definitief te stoppen aanzienlijk groter. De lasertherapie van 
Prostop is een moderne vorm van acupunctuur, waarbij in plaats van 
naalden een laser gebruikt wordt. Verschillende behandelpunten op het 
lichaam worden gestimuleerd. De ontwenningsverschijnselen en de zin 
in een sigaret worden hierdoor onderdrukt. Deze behandeling is geheel 
pijnloos en heeft geen schadelijke bijwerkingen.  De stofwisseling wordt 
door de laserbehandeling gestimuleerd, waardoor gewichtstoename als 
gevolg van het stoppen met roken beperkt blijft.

De kosten voor een éénmalige behandeling zijn 
€245,-. Indien gewenst, kunt u binnen 
6 maanden bij Prostop terecht voor
een gratis nabehandeling. 

www.prostop.nl

088 - 786 7700

www.facebook.com/prostop

Prostop heeft vestigingen door het hele land 
waar u terecht kunt voor een laserbehandeling. 
Een overzicht van alle vestigingen met de daarbij 

behorende adresgegevens vindt u hier.

Voor bedrijven heeft Prostop een zakelijk stoppen met 
roken programma ontwikkeld. Aanvullend aan de 

laserbehandeling worden een informatie-
bijeenkomst, een voorbereidende groeps-

training en een nazorgtraining op 
locatie georganiseerd voor alle 

rokende medewerkers. 
Klik hier voor meer 

informatie.

Prostop is sinds 1996 actief op de Nederlandse 
markt. In deze jaren is Prostop dé specialist 
geworden op het gebied van ondersteuning 
bij het stoppen met roken: al ruim 150.000 
mensen werden geholpen bij het overwinnen 
van hun verslaving. Prostop wordt met een 9,1 
gemiddeld beoordeeld. 97% van de cliënten 
beveelt de laserbehandeling aan. Hier vindt u 

alle reviews die cliënten hebben achtergelaten. 

De aanpak van Prostop bestaat uit de volgende stappen:

• De laserbehandeling
• Een ondersteunend motivatiegesprek
• Gratis sms’jes met tips en adviezen 
• Digitaal boekje met tips en adviezen
• Gratis nabehandeling (optioneel)
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Prostop Zakelijk Beoordeeld met een 9,1
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IN ÉÉN KEER ROOKVRIJ 
MET LASERTHERAPIE

Ruim 150.000 stoppers
gingen u voor

https://www.prostop.nl/vestigingen-prostop/
https://www.prostop.nl/zakelijk/
https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/prostop-nl

