
CO2 Laser resurfacing

De behandeling
Huidvernieuwing met de CO2 laser van Lasering bestaat al 30 jaar en heeft reeds lang zijn sporen verdien in de wereld 
van de huidverjonging door lasers. Het is een Medische laser van de bovenste plank die meermaals de erkenning en titel 
van de “Beste Niet-Chirurgische Gelaatsverjonging” verdient heeft. Pigmentvlekken, huidverjonging, acné littekens, 
huidstriemen en rimpels verdampen onder deze laserstralen. Slechts één behandeling volstaat om de komende 10 tot 20 
jaar met een gerust hart van een verjongde huid te genieten. 

De Fractionele methode van deze CO2 laser zorgt ervoor da de energie van de CO2 straal haarfijne ganen maakt in de 
vorm van een geprogrammeerde raster. De energie wordt door een gesofisticeerde scanner afgeleverd om de 
thermische en huidverwjderende energie op een perfecte manier te verdelen. Hierdoor geniet de patient van een korte 
herstelperiode. De bovenlaag wordt gladder én strakker. Deze laser biedt ook een alternatief voor beginnende 
huidverslapping van de oogleden zonder te moeten snijden. 

FRAXIONELE MIXTO LASERBEHANDELING

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Ideale kandidaten hebben grove huid, rimpels,  
    huidverslapping, zichtbaar verbrede poriën,       
    pigmentvlekken door de zon, of littekens.
•  De bovenvermelde huidtoestand kan met één  
    behandeling verbeterd worden. Een resultaat die  
    de klok 10 tot 20 jaar terug schroeft. 
•  Veel patienten hebben reeds gedurende jaren de  
    “zachtere” niet ablatieve lasers geprobeert zonder  
    een duidelijk resultaat. Steeds hebben ze enkele  
    uren tot 2 dagen roodheid ondervonden, maar  
    geen blijvend succes. Deze ontchoogelingen  
    behoren nu – met deze medische laser - tot het  
    verleden. 

 

Waar moet ik rekening mee houden?
•  De behandeling wordt ambulant (polikilisch) uitgevoerd met  
    uitsluitend plaatselijke verdoving. Deze bestaat uit een  
    verdovende creme en soms wat plaatselijke verdoving. 
•  Na de behandeling voelt de huid warm aan gedurende 30  
    min tot 3 uur. De roodheid evolueert geleidelijk naar bruine  
    korsten. Deze vallen af tussen de 5de en 8ste dag. 
•  Voor een optimaal resultaat raden we u aan tot 3 maanden  
    na de behandeling niet onbeschermd te zonnen.
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Prijs
•  Kleine zone zoals bovenste oogleden of bovenlip €600
•  Beide oogleden      €800
•  Zone rond de mond    €900
•  Een volledig gelaat    €2200
•  Hals of decolleté    €1200 

Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie. Korting voor multipele zones zijn mogelijk.

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. 
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Na één week vallen de korsten af en heft u een veel gavere en gladere huid. Deze verzorgt u met de juiste hydraterende  
    cremes. Zonnebescherming is een must!


