
(Micro-)Fractional laser

De behandeling
Een strakke huid en een ultieme huidkwaliteit
Een strakkere huid is het resultaat van een jongere onderhuid die zich net onder de opperhuid bevindt. Deze onderhuid of 
dermis bevat zowel steunvezels (collageen) als elastische vezels (elastine) die de strakheid en soepelheid van de huid 
bepalen. In deze laag bevinden zich ook de bloedvaten, de talgklieren en een deel van het dieper pigment. In de loop der 
jaren en onder invloed van de zon gaat deze laag aan stevigheid en veerkracht verliezen. De huid wordt slap en de 
bloedvaten worden zichtbaar als een rood netwerk. Ook andere problemen zoals diepere pigmentvlekken, open poriën, 
acné en littekens hebben hun oorsprong in deze laag.  

Wat betekent fractional? 
De fractionele technologie verdeelt de laserstraal in meerdere microscopisch fijne 
bundels die in een raster verdeeld zijn. Per behandeling wordt een deel van de huid behandeld. De rest van de huid blijft 
gespaard waardoor de genezing veel vlotter verloopt. Bijna elke golflengte bestaat ook in een Fractional vorm. Soms wordt 
ook de term “PIXEL” gebruikt, om dezelfde technologie te beschrijven. 

We gebruiken een combinatie van meerdere golflengten: de 10.400 – 2940 – 1064 - Plasma, a�ankelijk van het beoogd 
resultaat. De fractionele lasers sturen een straal die van 0 mm tot 3mm diep in de onderhuid doordringt. Ze verbeteren de 
oppervlakte en zetten de weefsels in de diepte aan tot verjonging. Dit zonder de opperhuid te beschadigen waardoor het 
herstel in luttele uren bereikt wordt. Dankzij een combinatie van golflenten, allen in een fractional modus, hebben deze 
lasers het voordeel zowel de opperhuid als de onderhuid diep aan te pakken.  

GOLFLENGTEN: 10 400 - 2940 - 1064 - PLASMA
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Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie. 
BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
Ogen / lokaal     €150
Volledige zone (gelaat / hals / decolleté / handen) €250

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Wie de algemene huidstructuur fel wil verbeteren en littekens doen vervagen. 
•  Wie de huidkwaliteit wil verbeteren.
•  Lichte huidverslapping wordt mee aangepakt. 
•  Ook bruine vlekken en bloedvaten reageren op deze behandeling, maar dat is niet het voornaamste doel, daarvoor  
    bestaan er andere lasers.  

Hoe gaat het in zijn werk?
•  De behandeling is kort (30 minuten) en goed te verdragen. Een plaatselijke verdoving met een crème volstaat. De te  
    behandelen zone en de instellingen van de laser worden afgestemd op uw persoonlijke behoeften.
•  De laser scant de huid centimeter per centimeter af tot de zone volledig behandeld is. 
•  De roodheid en eventuele zwelling onmiddellijk na de behandeling, vermindert zienderogen in de loop van dezelfde dag.  
    U kan ook vrijwel meteen uw activiteiten hervatten.
•  De volgende dagen voelt de huid strakker en steviger aan en de fijne lijntjes zijn minder. De behandeling kan een  
    maand later herhaald worden.
•  De belangrijkste toepassing is de verbetering van de huidkwaliteit door middel van onderhuidse verstrakking en  
    egalisering van het gezicht, de zone rond de ogen, de hals, decolleté en de handruggen. Andere toepassingen zijn  
    uitgezette bloedvaten, diepe pigmentvlekken, open poriën, acné en acné littekens, chirurgische littekens en striemen.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Een strakkere huid, duidelijk minder fijne lijntjes.
•  Een mooiere egale tint met minder roodheid en pigmentvlekken.
•  Fijnere poriën en minder acné. 
•  Vervagen van littekens en striemen.
•  Verbetert de huidstructuur en vermindert de noodzaak voor de klassieke BB-creams
•  Duidelijke en betrouwbare resultaten kunnen zichtbaar zijn na 1 behandeling. Meerdere behandelingen met 1 maand      
    interval verbeteren het e�ect. 
•  Werkhervatting kan dezelfde dag.
•  Oogzone; een combi tussen deze fractional lasers en de Superboost geeft nog betere resultaten! Vraag naar uw combi.


