
Vasculaire laser

De behandeling
Couperose zijn verbrede bloedvaatjes in de huid die meestal voorkomen op de wangen en de neus. Een kenmerk van de 
aandoening is dat de bloedvaten zijn uitgezet, soms met duidelijk zichtbare lijntjes of sterretjes. De huid kan ook een 
blijvend rood kleuren. Met lasers van de laatste generatie kunnen we zowel kleine, grote en diepe bloedvaten behandelen.

Eerst brengen we op het gelaat een koelende gel aan. De medische professional berekent de juiste energie en zendt een 
lichtstraal op de huid die doordringt tot in de bloedvaten. De rode kleurstof in de bloedcellen vangt de energie op, zet die 
om in warmte en vernietigt zo het bloedvat. De uitgezette bloedvaten verdwijnen zonder de omgevende huidstructuren te 
beschadigen.

Een zachte reiniging en het gebruik van kalmerende crèmes kunnen het probleem indijken. Inname van natuurlijke 
extracten kunnen de bloedvaten verstevigen. Ook het vermijden van warmte, zon, alcohol en gekruide spijzen is van belang 
om de bloedvaten zo weinig mogelijk te prikkelen.

ROODHEID, ADERS

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Al wie ontsierende, kleine, uitgezette en      
    opervlakkige bloedvaten in de huid wil verwijderen.
•  Zowel patiënten met een lichte als een donkere  
    huidskleur krijgen een beter resultaat.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Hoewel de nieuwe laser de minst pijnlijke en zachtste       
    behandelingswijze is, kan de laser voor sommige   
    patiënten een licht prikkelend gevoel geven.
•  Door de warmteontwikkeling kleuren de behandelde           
    plaatsen de eerste dagen iets roder. De paarse   
    verkleuring is evenwel niet meer te zien en daardoor bent  
    u niet langdurig werkonbekwaam.
•  Voor een optimaal resultaat raden we u aan tot 3 weken  
    na de behandeling niet onbeschermd te zonnen.
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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
Vasculaire laser €150 - €250
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Na elke behandeling, met telkens drie tot vier weken tussen elke behandeling, zien we de huid progressief verbleken      
    door de vernietiging van de uitgezette bloedvaten.
•  Bijkomende behandelingen (LED) kunnen de huid indien gewenst nog verder verbleken, vooral in combinatie met      
    aangepaste crèmes.
•  Meestal zijn bij de eerste of hooguit de tweede sessie, het meerendeel van de zichtbare bloedvaten dicht. 


