
HIFU kin- en kaaklijn

De behandeling
Een strakke kaaklijn straalt jeugd en vastberadenheid uit. Angelina Jolie heeft veel van haar succes te danken aan haar 
uitgesproken strakke kaaklijn. Een studie over de uiterlijke kenmerken van een verkiesbare presidentskandidaat in de 
Verenigde Staten, heeft aangetoond dat de strakke kaaklijn bovenaan het lijstje prijkte. John Fitzgerald Kennedy, Bill 
Clinton en Barak Obama zijn maar enkele voorbeelden uit een lange lijst strakke kaaklijnen. 
Helaas geraakt dit jeugdige kenmerk met de jaren ‘begraven’ onder een vetlaag. De befaamde dubbele kin treedt in. 

Tot voor kort waren alleen invasieve technieken met prikken en snijden de enige oplossingen. Naast een lang herstel, 
waren ook de pijn en de kost belangrijke factoren die velen weerhielden van de ingreep te ondergaan. Sinds kort is de 
techniek van HIFU dé oplossing, die zonder pijn of snijden de strakke kaaklijn van weleer terug tevoorschijn tovert. 

Een gefocaliseerde reeks ultrasound impulsen van hoge intensiteit (High Frequency Focalised Ultrasound) gaat de 
diepere structuren waar het vet en de vezel laag zich bevinden, opwarmen tot 60°C. Deze temperatuur is voldoende om 
het vet te doen smelten en de onderliggende vezel laag aan te spannen. De sessie eindigt met oppervlakkige impulsen die 
de huid doen samentrekken. Het geheel is reeds zichtbar na enkele weken en verbetert nog in de loop van de komende 
maanden. 

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Je wil je huid graag boosten en liften en je hebt  
    nog voldoende huidelasticiteit
•  Je hebt nu een dubbele kin. Een echte vetlaag  
    moet aanwezig zijn onder de (licht) verslapte hals
•  Je hebt een lichte of donkere huidskleur

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Er komt geen verdoving aan te pas. De behandeling is zacht.  
    Af en toe kunnen lichte warmtesensaties in de diepte    
   gevoeld worden. De behandeling duurt 20 tot 30 minuten
•  Je kan meteen weer aan het werk. Hou wel rekening met  
    roodheid die soms een dag je merkbaar blijft
•  Een optimaal resultaat zie je al vanaf 2 maanden na de  
    behandeling. Deze lange wachttijd wordt wel beloond met  
    een langdurig resultaat dat gemakkelijk 12 maanden of meer  
    kan aanhouden
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Prijs
Per sessie  €350

Alle prijzen zijn in €, per sessie 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. 
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Welk resultaat mag ik verwachten?
Reeds na 1 behandeling zie je verbetering: het wegslinken van de vetlaag onder de kin, een strakkere kaaklijn en huid. 
Meestal volstaat één sessie.


