
Huidanalyse & acné-analyse

De behandeling
De biometrie of analyse van de huid is een toekomstgerichte tak van de dermatologie en de esthetiek die op een objectieve 
manier de parameters van de huid digitaal en cijfermatig vastlegt. De software van de YourSkinTypeTM-analyse is het 
resultaat van meer dan 25 jaar ervaring en bepaalt het huidtype in de vorm van een individuele code. Deze unieke code 
verwijst naar de geschikte behandeling voor uw huidtype, die eveneens gelinkt kan worden aan een ondersteunend 
cosmeticaplan voor thuis. Deze tool is de basis voor elk behandelplan en wordt uitgediept door onze opgeleide consulenten, 
die u begeleiden doorheen uw evolutie in aangepaste verzorging.

Met de YourSkinTypeTM-analyse worden er sensoren op de huid geplaatst en kunnen we het huidtype bepalen aan de hand 
van volgende parameters:

•   Vochtigheidsgraad
•   Gevoeligheid
•   Sebumgehalte
•   Graad van huidveroudering
•   Graad van pigmentverschuiving
•   Zonnetype

Na deze analyse krijgt u, per e-mail in de vorm van een rapport, uw persoonlijke code thuis gestuurd. Deze wordt 
gekoppeld aan een behandelplan op maat, waar ook aandacht wordt besteed aan ondersteunende thuisverzorging. 
Huidanalyses kunnen na bepaalde tijd herhaald worden om een kwaliteitscontrole uit te voeren op de resultaten van de 
behandeling. Tevens kan een huidanalyse herhaald worden periodiek, eventueel bij seizoenswisselingen of omstandigheden 
die invloed kunnen hebben op de toestand van de huid.

Naast deze algemene huidanalyse kan u bij onze kliniek ook terecht voor een gespecialiseerde acne-analyse. Hierbij wordt 
er na de huidanalyse dieper ingegaan op het acne-probleem aan de hand van specifieke vragen en is een bijkomend 
bloedanalyse mogelijk om u zo het meest doelgerichte behandelplan op maat en ondersteunende thuisverzorging te 
kunnen aanbevelen. Tot voor kort hoorden deze technieken uitsluitend bij grote researchlaboratoria voor de evaluatie van 
cosmetica. Wij zijn trots deze technieken ook te kunnen aanbieden aan de patiënt en zijn huidverzorging. De unieke code 
garandeert een persoonlijke en medisch verantwoorde aanpak van alle behandelingen bij onze kliniek.

ANALYSE & ADVIES MET YOURSKINTYPETM

Dr. Ilan Karavani & Dr. De Cuyper  •  Jan Van Rijswijcklaan 162  •  2020 Antwerpen  •  afspraak@drkaravani.com  •  www.drkaravani.com



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 biometrisch advies of huidanalyse met de YouSkinTypeTM-analyse kost €50. Maar wij bieden deze service van 
analyse en advies GRATIS aan, zodat iedereen kan genieten van een consultatie op maat. 

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U wilt graag een algemeen, ondersteunend      
    behandelplan opstellen om mooi ouder te worden,  
    op een veilige manier onder toezicht van experte  
    artsen.
•  U wenst een actief probleem aan te pakken, zoals  
    acné, pigmentatie, roodheid, aders, rimpels,   
    volumeverlies etc

Waar moet ik rekening mee houden?
Gelieve zo weinig mogelijk make-up aan te brengen voor 
de meting.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Met deze metingen kunnen we perfect uw huidtype bepalen en er een doeltre�ende therapie voor uitstippelen.
    Deze analyse is belangrijk wanneer u cosmetica aanschaft of wanneer u verzorging geniet.
•  Met deze moderne en gerichte aanpak krijgt u meer resultaat voor minder geld, en bent u steeds zeker van de juiste keuze.

Wij brengen door de juiste metingen met de YourSkinType™-analyse de huid gedetailleerd in kaart. Elke parameter wordt 
apart bekeken en gelinkt aan het juiste product en / of behandeling.


