
Lichaamsanalyse 
& anti-transpiratie

De behandeling
Wilt u weten waarom uw lichaam over de jaren heen veranderd, en wat u hieraan kan doen? Met een lichaamsanalyse 
brengen we de toestand van uw lichaam gedetailleerd in kaart.

Op basis van deze bevindingen kunnen we niet alleen uw lichaamstype bepalen. We kunnen er ook een doeltre�ende 
therapie voor uitwerken. Zowel op het gebied van voeding en voedingssupplementen als op dat van lichaamsverzorging en 
-behandelingen.

Tijdens een lichaamsanalyse hebben we aandacht voor:

•  Uw gewicht
•  Plaatselijk vet
•  Huidverslapping
•  Cellulite
•  Vlekken en striemen
•  Detox, eliminatie van afvalsto�en en overmatig zweten
•  De huid van uw handen
•  Uw transpiratie gehalte*

Na de lichaamsanalyse ontvangt u van ons gedetailleerde informatie over uw lichaamstype en –noden. Op basis hiervan 
kan Carpe op medisch verantwoorde wijze u verder helpen bij behandelingen.

*Naast de algemene lichaamsanalyse kan u bij ons ook terecht voor een specifiekere analyse voor overmatig zweten 
(hyperhidrose).
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Onze kliniek staat voor esthetische verzorging van gelaat, lichaam & haren en biedt gerichte oplossingen op maat. Wij voorzien 
6 analyses: een huidanalyse voor uw gelaat, een gespeciliseerde acné-analyse, een lichaamsanalyse, een analyse voor overmatig 
zweetproblemen en 2 haarconsultaties: voor medische laserontharing (met gratis testshot), maar ook een gespecialiseerd 
consult om haargroei – en verbetering te stimuleren. Maak uw afspraak en geniet steeds van topadvies op maat.

U kan uw afspraak voor analyses ook zelf reserveren via onze online agenda (via www.drkaravani.com/book-online), zowel voor 
uw intake als uw vervolgconsultatie.

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
Een lichaamsanalyse heeft een waarde van €50. Wij bieden deze service met analyse en advies GRATIS aan, zodat 
iedereen kan genieten van een consultatie op maat. 

Wanner is dit iets voor mij?
•  U wilt graag weten waarom uw lichaam veranderd  
    is en wat u hieraan kan doen? En welke impact een  
    behandeling kan hebben?
•  U heeft last van overmatig zweten (hyperhidrose)  
    of een overmatige zweetgeur waardoor bepaalde  
    kleren lastig om dragen worden, of u schaamt zich  
    wanneer u iemand de hand moet drukken.

Waar moet ik rekening mee houden?
Gelieve zo veel mogelijk rekening te houden met uw 
originele constitutie toen u jong en gezond was.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Met deze metingen kunnen we perfect uw lichaamstype bepalen en er een doeltre�ende therapie voor uitwerken. Zowel  
    op het gebied van voeding als van esthetische behandelingen. Deze analyse is ook belangrijk wanneer u    
    lichaamsproducten, voedingssupplementen of een lichaamsverzorging overweegt.
•  Met deze moderne en gerichte aanpak krijgt u meer en gericht resultaat omdat u inspeelt op de noden van uw lichaam.   
    U bent steeds zeker dat u voor de juiste producten, levensstijl, voedingsstijl of behandeling kiest.

Wij brengen door de juiste lichaamsanalyse het lichaam gedetailleerd in kaart. Uw metabolisme en lichaamsverhouding 
worden gedefinieerd en uw lichaamsnoden worden gelinkt aan het juiste product en de juiste behandeling op een medisch 
verantwoorde manier.


