
De behandeling
Kleine volumes van vetophopingen kunnen door middel van liposuctie worden weggenomen. De door Dr. Karavani 
ontwikkelde techniek, is gebaseerd op de klassieke liposuctie maar minder invasief. Onze kliniek adapteert deze techniek en 
past deze toe voor e�ciënte vetverwijdering van kleine zones. 
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Wanneer is dit iets voor mij?
•  Onze kliniek richt zich als kliniek specifiek op  
    kleine, esthetische verwijderingen van       
    vetophopingen bij mensen die veeleer slank zijn,  
    maar bepaalde vetophopingen door sporten of  
    diëten niet kunnen weghalen, en graag een iets  
    meer invasieve techniek willen inzetten. 
•  Deze behandeling is niet mogelijk bij volgende  
    contra-indicaties: kinderen, zwangerschap,     
    diabetici met micro-angiopathie, bepaalde     
    auto-immuunziekten, levercirrose, leverkanker,  
    acute of chronische infecties, allergie voor één  
    van de componenten, nierfunctievermindering of  
    stollingsstoornissen.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Een pre-op consult is aangewezen om te evalueren of u  
    voor deze behandeling in aanmerking komt.
•  De arts ter zake zal u de nodige richtlijnen verstrekken  
    voor – en na behandeling
•  Er is een weinig down-tijd voorzien, eventueel dag zelf en  
    dag nadien het rustiger aan doen
•  Er is weinig pijn gemoeid met deze behandeling, u wordt  
    sowieso plaatselijk verdoofd, maar aangezien de       
    behandelingen weinig invasief zijn, is er zeer weinig pijn te  
    verwachten nadien. Eerder gevoelig en natuurlijk enige  
    roodheid en blauwe vlekken. 
•  Een paar dagen na de behandeling kan er nog enige          
    zwelling zitten op de behandelde plaatsen.
•  Kan ook perfect in de zomer en bij gebruinde huid!

Mini-lipo
SNEL, VEILIG, EFFICIËNT, HET GANSE JAAR DOOR



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. AL DE DIENSTEN VAN ONZE ARTSEN ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONSZELF EN ONZE WERKNEMERS, 

OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
Mini-lipo  €950 - €1200
Bij behandeling van 2 zones op één dag, kunnen wij een korting toestaan van 20% op de 2de zone.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Een duidelijke verbetering van de vetophoping.
•  Een strakker profiel, een strakkere huid.
•  De e�ecten zijn blijvend bij behoud van gewicht aangezien de aanwezige vetcellen voor een groot deel verwijderd       
    werden. 
•  Uw arts adviseert u ook graag de nabehandeling: verslapte huid kan aangepakt worden met een aantal sessies        
    huidverstevigende endo lasers. Vraag ernaar, voor een optimaal silhouet!

Post-operatieve instructies
•  Neem de rest van de dag rust.
•  Drink de eerste 3 dagen 2 liter plat water 
•  Bij pijn, een pijnstiller 500 tot 1000mg. Neem geen onstekingsremmers.
•  Vermijd direct zonlicht, zonnebank en sauna tot 21 dagen na de behandeling. Laat sport zolang u te veel hinder  
    ondervindt.
•  Vermijd de dagen na de behandeling het gebruik van alcohol.


