
Endo laser lift

De behandeling
Gecontroleerde opwarming van de lederhuid en zijn onderliggende structuren zorgt voor nieuw collageen en een 
gespannen huid. Talrijke toestellen werden ontworpen om deze onderhuise structuren langs de buitenkant op te warmen. 
De radiofrequente toestellen, gevolgd door de Infrarode lasers, allemaal al dan niet gefractionneerd. Toen bleek dat dit 
onvoloende was, probeerde men de warmte door de huid te brengen door middel van naalden die aan hun uiteinde de 
radiofrequente stroom afvuurden. Het resultaat was iets beter, maar onvoldoende om de huid echt aan te spannen.  
Echt revolutionnair is de Endo lift. Hier wordt de onderhuid op een rechtsreekse manier opgewarmd door een sonde die 
onde de huid wordt aangebracht. Er bestaan sonden met radiofrequentie en sonden met InfraRode lasers. Beiden zijn 
bijzonder doeltre�end. Tijdens deze procedure wordt een kleine fijne sonde onder de huid gebracht. De tip van deze 
sonde zendt energie uit die in interactie met de onderhuidse weefsels warmte afgeeft. Deze warmte wordt via een 
computer gestuurd en uitwendig door een thermo-sensor gemeten. Het uiteindelijk resultaat is: 

•  Aanspannen van de huid van binnenuit
•  Oplossen van de overtollige vetlagen
•  Aanpak van onderhuidse cellulitis
•  Losmaken van de onderhuidse strengen die de putjes van de cellulitis veroorzaken (sinaasappelhuid). 

Via een fijne naald wordt de zone onderhuids verdoofd. Een kleine punctie (1 à 2 mm) volstaat om de sonde onder de 
huid te brengen en de energie te verspreiden. De procedure wordt uitgevoerd door een specifieke opgeleide arts, onder 
plaatselijke verdoving en is afgewerkt in minder dan een uur. 

De algemene stappen van de behandeling zijn als volgt:

Stap 1: We brengen de verslapte zone in kaart en leggen deze op foto vast. We reinigen de te behandelen zone grondig, 
brengen de nodige markeringen aan en zorgen voor een goede verdoving (met fijne prikjes).
Stap 2: We maken een kleine incisie waardoor een canule met een optische laser vezel wordt gevoerd. Via deze optische 
vezel wordt een laserstraal ‘afgevuurd’, waarbij de onderhuid opspant.

Nadien wordt de zone goed gereinigd, verzorgd met een specifieke medische crème en afgedekt met een licht 
drukverband.

DE REVOLUTIE OP GEBIED VAN HUIDSPANNING 
(BODY SCULPTING & TIGHTENING)
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Prijs
Per behandeling €1500 - €2500*
*Deze prijs omvat: pre-operatief gesprek, de verdoving, de behandeling zelf en de nabehandeling indien nodig. Medicatie 
en steunverband worden extra door u aangeschaft.

Alle prijzen zijn in € 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?
•  U heeft last van een verslapte hals of gelaat.
•  U wenst een een strakkere huid op het lichaam. 
•  U wenst de cellulitis en de fibreuze stengen die de  
    putjes veroorzaken aan te pakken.
•  U wenst vetophopingen onderhuids te doen     
    smelten. 
•  U wil moeilijke zones aanpakken zoals de     
    binnenkant van de dijen, de bovenarmen, de  
    plooien op de rug, de knieën, etc. 

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Een paar uur na de behandeling kan u uw activiteiten       
    hervatten.
•  Recuperatie van de behandelde zone kan 4 tot  7 dagen  
    duren. U krijgt een voorschrift voor de medische       
    nabehandeling.
•  A�ankelijk van de zone en de indicatie (vet of       
    huidspanning) kan u een steunverband dragen voor enkele  
    dagen.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Het e�ect van huidspanning is onmiddellijk merkbaar en verbetert in de komende 6 maanden.
•  De behaalde reductie in vet of cellulitis is permanent.
•  Een betere lichaamscontour en een strakkere hals. 


