
De behandeling
Lipolyse is een medische techniek ter behandeling van lokale vetophopingen door inspuiting van bepaalde actieve 
bestanddelen rechtstreeks in het onderhuids vetweefsel. Het hoofdbestanddeel van de injectievloeistof is 
phosphatidylcholine. Dit natuurlijk product, verkregen uit sojabonen, lost de celwand van de vetcellen op. Het vet komt vrij 
en wordt via de bloedbaan vervoerd naar de lever. Deze behandeling heeft bovendien een verstrakkend e�ect op de huid.
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Wanneer is dit iets voor mij?
Indien u diepe maar plaatselijke vetophoping heeft, 
die u niet met andere technieken wenst te 
verwijderen (Liposuctie of Deep Slim).

•  Rijbroek, heupen, buik zijn de meest voorkomende
    plaatsen op het lichaam. 
•  Lipolyse wordt in het gelaat geadviseerd voor de
    behandeling van hamsterwangen, een onduidelijk
    afgetekende kaaklijn, te veel uitgezakt vetweefsel
    ter hoogte van de mondhoeken en de
    neusliplijnen, een dubbele onderkin en te fors
    vetweefsel op de kin.
•  Lipolyse kan goed gecombineerd worden met het
    opvullen van verloren volumes.
•  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 consult is aangewezen om te evalueren of u voor
    deze behandeling in aanmerking komt.
•  Na de inspuiting ontstaat er plaatselijk roodheid, sterke
    zwelling en drukgevoeligheid.
•  Lichte jeuk, warmtegevoel en blauwe plekken zijn
    mogelijk, evenals zwelling.
•  Het kan nuttig zijn met uw werk rekening te houden
    omwille van de zwelling (vooral in het gelaat).
•  Buiten de reeds vermelde onmiddellijke ongemakken is
    de kans op ernstige nevenwerkingen minimaal en wordt
    de behandeling als arm op nevenwerkingen geklasseerd.

Lipolyse
VOLUME WEGHALEN MET

VETVERBRANDINGS-INJECTES



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
Lipolyse lichaam of gelaat (dubbele kin /wangzakjes / hamsterwangen)   €195
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Dadelijk na de inspuiting ontstaat er een plaatselijke inflammatiereactie die noodzakelijk is om een goed resultaat te
    verkrijgen. Dit houdt meestal een 3-tal dagen aan.
•  Na een 7 tal dagen zijn de meeste ongemakken volledig verdwenen. Sommige mensen ondervinden iets langer wat
    hinder.
•  Er zijn meestal 2 à 4 behandelingen nodig voor dezelfde zone, dit met een tussentijd van 8 weken. Het resultaat is
    geleidelijk merkbaar. 
•  De e�ecten zijn blijvend bij behoud van gewicht aangezien de aanwezige vetcellen stukgemaakt worden. 

Post-operatieve instructies
•  Neem 15 à 30 minuten rust.
•  Drink de eerste 3 dagen 2 liter plat water (bij een gelaatsbehandeling).
•  Bij pijn, neem paracetamol 500 tot 1000mg (Perdolan, Dafalgan). Neem geen onstekingsremmers zoals Brufen,
    Nurofen of Aspirine.
•  Vermijd direct zonlicht, zonnebank en sauna tot 14 dagen na de behandeling. Laat sport zolang u te veel hinder
    ondervindt.
•  Vermijd de dagen na de behandeling het gebruik van alcohol.


