
Stamcellen uit eigen vet

De behandeling
Een jonge huid straalt en is boordevol vitaliteit. Elke cel die zijn cyclus beëindigd wordt meteen vervangen door een nieuwe 
cel. Deze celdeling is de basis van de huidvernieuwing, maar ook van de vernieuwing van elke andere cel in elk van onze 
organen.   

Het lichaam werkt niet met kant en klare wisselstukken zoals we bv in de auto-industrie kennen. Nieuwe cellen worden 
waar nodig “geproduceerd” uit pluri-potente cellen of stamcellen, die eens op de juiste plaats terechkomen, zich activeren 
tot cellen van dat orgaan. Ze worden spiercellen in de spieren, huidcellen in de huid, enz. We bezitten meerdere plaatsen in 
het lichaam waar we stamcellen kunnen oogsten en vervolgens elders inplanten. De vetlaag is er één van. 

Vet bevat namelijk een hoge concentratie aan eigen stamcellen en groeifactoren wat een verjongende werking heeft op 
zowel spier-, als vet- en huidcellen. Via een fijne naald onder plaatselijke verdoving wordt een kleine hoeveelheid vet 
verwijdert. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. 

Micro-fat, nano-fat, pico-fat en stamcellen
Onder plaatselijke verdoving verwijderen we een beetje vet van de buik of de heupen en dat vangen we op in kleine spuitjes. 
De pas verwijderde vetcellen worden steeds gezuiverd en geïsoleerd van het niet bruikbare resten. Bij deze vetcellen zitten 
ook de veel kleinere stamcellen. De stamcellen worden door een procedé van filtratie en centrifugatie, gescheiden van de 
veel grotere vetcellen. A�ankelijk van de beoogde correctie kunnen de vetcellen na deze scheiding eveneens gebruikt 
worden voor een optimaal resultaat. Grote vetcellen worden vooral gebruikt voor het corrigeren van de diepste lagen. 
Naarmate we fijner willen werken, worden de cellen verder gefilterd en gefractionneerd in kleinere delen. De allefijnste 
scheiding isoleert de stamcellen van de vetcellen en dient vooral om de weefsels te regenereren zonder dat er extra volume 
toegevoegd wordt. Stamcellen worden met PRP* vermengt en ingespoten met heel fijne naald. 

*Zie tekst over PRP en groeifactoren uit eigen bloedplaatjes. 

De sessie kan herhaald worden indien nodig, tot het gewenste e�ect bereikt wordt.
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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. 

Prijs
Stamceltherapie uit eigen vet (inclusief Medical PRP)   €1900

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Wanneer uw eigen weefsels door de jaren     
   afnemen en devitaliseren. Die uit zich in minder  
    volume, een verslapte huid, zwakkere en dunnere  
    spieren.
•  Wanneer u een natuurlijke verjongingskuur met  
    uw eigen groeifactoren en stamcellen wenst.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Een consult is aangewezen.
•  Bij stamceltherapie kan u mits begeleiding nadien weer  
    naar huis. We raden u aan toch 1 dag te rusten.
•  Kleine ongemakken die gepaard gaan met het prikken,  
    zoals de kans op een blauwe vlekje, een beetje zwelling en  
    roodheid zijn mogelijk.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Een stamceltherapie is de basis voor een vol en jeugdig gelaat en voor strakke jeugdige handen. Met enkele          
    opeenvolgende sessies gekoppeld aan vetvullingen kunnen de meeste liftings worden vermeden want de (indruk van)   
    overtollige huid verdwijnt.
•  Het liftend e�ect is natuurlijker en oogt jeugdiger.
•  Stamceltherapie is goed voor de verjonging van de huidcellen en de gelaatsstructuren.


