
PRP Medical

De behandeling
Tijdens we ouder worden, vertraagt onze celdeling. In plaats van alle 28 dagen vernieuwen de cellen zich vanaf 40 jaar 
alleen nog circa alle 30 tot 40 dagen. Daardoor reduceert het aandeel van nieuwe cellen die voor een jonger uitzicht 
zorgen. Ook het aantal ondersteunde vezels in het weefsel - collageen en elastine - neemt al vanaf jonge leeftijd af. De 
voortdurende op en a�ouwprocessen verschuiven zich, totdat meer cellen afgebouwd dan nieuw geproduceerd worden. 
Uv-stralen en vrije radicalen, agressieve zuurstofverbindingen beschadigen de cellen additioneel. Met gevolg: het 
bindweefsel wordt zwakker, de huid minder elastisch en rimpels worden gevormd.

Wat is PRP en waarom Medical?
De PRP-facelift is een niet-chirurgische facelift voor het verjongen van de huid. Bij deze behandeling krijgt u injecties 
met uw eigen bloed. Vandaar de naam 'vampier' facelift. Een PRP-behandeling is huidverjonging van binnenuit. Het is 
een ideale behandeling voor iedereen die op een natuurlijke manier de textuur van het 'éclat' van de huid wil verbeteren. 
Een PRP-behandeling stimuleert de collageenaanmaak en gezonde weefselgroei in het lichaam, waardoor een natuurlijk 
huidverbeteringsproces in gang gezet wordt. Ons bloedplasma (PRP) bevat actieve groeifactoren. De groeifactoren in 
het plasma stimuleren het lichaamseigen hyaluronzuur, collageen en elastine in de huid. Vooral collageen zorgt voor 
stevigheid en werkt daarmee preventief tegen huidveroudering. Het resultaat is een gezondere, stevigere huid die er 
jonger en mooier uitziet. U kan dit e�ect verlengen door af en toe de stimulans te versterken door de therapie te 
herhalen, mits een 6 tot 8-tal weken tussentijd. We gebruiken PRP voor huidverbetering van je gezicht, hals, decolleté 
en handen. Het is uitermate geschikt voor volumeherstel van de huid en de behandeling van fijnere rimpels. Daarbij kan 
een algehele huidverbetering worden bereikt met verschillende injectietechnieken, zoals onder andere de meso en 
needling. Een interessante bijkomende zone zijn de haren: een PRP behandeling in de hoofdhuid kan dof en futloos haar 
een boost geven: meer glans, vollere haardos, een gestimuleerde groeicyclus. Na de zwangerschap, of tijdens de 
wintermaanden zijn  een 3 tal behandelingen aangewezen. Ook aan te raden aan mannen die (reeds op jongere leeftijd) 
last hebben van haarverlies: de haargroei kan gestimuleerd worden, ervoor zorgend dat de haar dos langer vol blijft.

Waarom PRP Medical?
Er bestaan veel systemen om PRP te isoleren. De meest e�ciente komen uit de chirurgische wereld van de Orthopedie. 
PRP Medical wordt immers gebruikt om slijtage op gewrichten tegen te gaan of om het gewricht te regenereren. Deze 
PRP systemen zij nog rijker aan vitale bloedplaaatjes.  

GEBRUIK VAN EIGEN BLOEDPLASMA (PLATELET 
RICH PLASMA THERAPIE/VAMPIRE FACELIFT)
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Prijs
PRP gelaat of hoofdhuid    € 260 per sessie 
Eventuele verrijking met fillers of stamcellen  Te bespreken 

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. 

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Dunne verslapte huid van wangen, hals, decolleté  
    en handen
•  De dunne huid rond de ogen
•  Blauwe / bruine kringen rond de ogen
•  Verbetering van de huidkwaliteit algemeen
•  Haargroei stimuleren

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Kleine ongemakken die gepaard gaan met het prikken 
    (een blauwe vlekje, beetje zwelling & roodheid is mogelijk.
•  We raden u aan een aantal uur tee wachten vooraleer   
    make-up aan te brengen, zodat het bloedplasma kan   
    inwerken. Minerale make-up is de gezondste aanvulling.
•  U kan uw werk onmiddellijk weer hervatten.
•  Gebruik zonnecrème factor 50 gedurende de eerste dagen.
•  Kan ook perfect in de zomer bij een gebruinde huid!
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Het resultaat is een strakke frisse huid, jong en vitaal. De groeifactoren blijven hun werk doen gedurende dagen. Vooral  
    ook de zone rond de ogen profiteert van dit krachtige anti-aginge�ect!
•  U krijgt een goede hydratatie en een krachtig anti-verouderingse�ect. 
•  Elke sessie heeft een onmiddellijk e�ect, voor een blijvend e�ect herhalen na 6 weken.

Hoe gaat het in zijn werk?
•  We nemen een kleine hoeveelheid bloed af. Dit bloed wordt gecentrifugeerd, zodat alleen de verrijkte cellen of      
    bloedplaatjes overblijven.
•  De artsen in onze kliniek kunnen de bloedplaatjes eventueel gaan verrijken met stamcellen,  fillers, en/of met          
    aminozuren (eiwitten).
•  De bloedplaatjes worden dan onder huid ingebracht, hetzij per injectie, hetzij met een fijne canule, of dmv de needling       
    techniek. De gekozen techniek hangt af van het beoogde resultaat.
•  Het verrijkte plasma gaat nu langzaam maar zeker voor een jongere, stevigere en strakkere huid zorgen. De   
     behandeling is volledig veilig.
•  Het grote voordeel van een PRP-behandeling is dat u behandeld wordt met een lichaamseigen stof. Natuurlijker kan niet!


