
HIFU

De behandeling
De verslapte huid op het gelaat, hals en zelfs op de decolleté aanpakken is een altijd een uitdaging geweest. Snijden werd 
in het verleden vaak toegepast, maar heeft nu aan populariteit verloren.  Systemen met radiofrequentie en diepere lasers 
(zoals fraxionele IR lasers) kunnen de situatie verbeteren zonder snijden, maar zijn vaak of erg pijnlijk of vragen ze een 
herstelperiode omdat ze de huid aan de buitenkant aanpakken. 

Sinds kort is de techniek van HIFU dé oplossing, die zonder pijn of snijden de weefsels van binnenuit gaat aanpakken. 
HIFU staat voor High Intensity Focalised Ultrasound; geluidsgolven die op één punt in de diepte samenkomen. De 
ultrasound golven verhitten gelokaliseerd het weefsel onder de huid waardoor nieuwe collageenaanmaak wordt 
gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een liftend e�ect van de huid, terwijl er geen beschadiging van de opperhuid optreedt.

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 of meer. Veel hoger dus dan lasers 
of radiofrequentie, zonder de oppervlakte te beschadigen. Deze temperatuur is voldoende om het vet te doen smelten 
en de onderliggende vezellaag aan te spannen. De sessie eindigt met oppervlakkige impulsen die de huid doen 
samentrekken. Het geheel is reeds zichtbaar na enkele weken en verbetert nog in de loop van de komende maanden als 
de maximale collageenstimulatie bereikt is. 

HIFU, RF of Laser?
Dat hangt er van af! Lasers gebruiken licht om zich op het weefsel te richten, terwijl apparaten voor HIFU en 
radiofrequentie energie gebruiken om de huid onder het oppervlak te verwarmen. Alle drie resulteren in huidverstrakking, 
maar lasers en RF-machines richten energie op het huidoppervlak, terwijl HIFU zich diep onder de huid richt (3 mm en 
4,5 mm onder het oppervlak !). Door de diepere lagen van de huid te behandelen, zal jouw huid van binnen naar buiten 
liften en aanspannen, wat jou kan helpen betere resultaten te bereiken. De diepste golven gaan ook het vet aanpakken 
van de dubbele kin. 

HIFU is een op zich staande behandeling met reële verbetering van de behandellocatie voor huidspanning over het 
volledige gelaat, hals en decolleté maar ook de vermindering van het vet aan de kaaklijn en onder de kin.   
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Prijs
Per zone (voorhoofd, ogen, rond de mond, wangen, onderkaak)  €200 per sessie
Per zone (hals, décolleté)      €350 per sessie

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. 

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Je wil je huid graag boosten en liften en je hebt  
    nog voldoende huidelasticiteit
•  Je hebt vet onder de kin of wenst een strakkere  
    kaaklijn
•  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
•  HIFU kan ook alle zonnetypes aan en is niet beperkt voor  
    pigment van de huid
•  HIFU heeft vrijwel geen sociaal- of werkvervlet. Je mag  
    meteen weer aan de slag
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Welk resultaat mag ik verwachten?
Een optimaal resultaat zie je al meteen. We adviseren deze behandeling te herhalen na 4 weken en eventueel 3 keer na 
elkaar voor een optimaal resultaat. 


