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Verstrakkend effect
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Epidermis
Plasmaflits

LIFTING ZONDER OP
DE PLASMA BEHANDELING MET 
EEN GEGARANDEERD 
DIRECT EFFECT!
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DE P S  ET ODE IS HET MEEST 
INNO ERENDE EN EFFECTIE E TERN TIEF 

OOR HUID ERSTRA ENDE HIRURGIE

Bij deze methode ontstaat een plasmaflits zonder direct huidcontact, die kleine verdampingspunten 
veroorzaakt. Dit leidt tot een contractie en verstrakking van de huid. De huid wordt eveneens door het 
plasma gestimuleerd en activeert het de aanmaak van nieuwe huidcellen. De wondgenezing volgt gedurende 
3-4 dagen en de ontstane wondkorsten vallen na enkele dagen vanzelf af. Deze moeten droog genezen, dit 
houdt in dat men met verzorging en make-up voorzichtig dient te zijn. Het te behandelen gebied mag 
absoluut niet in contact komen met vloeistoffen en/of crèmes. Dit kan leiden tot een verminderd resultaat. 
Het uiteindelijke resultaat van het huidverstrakkend proces kan tot drie maanden duren.

· Bovenste ooglidverstrakking/onderste ooglidverstrakking 
(ook hangende oogleden)

· Mond- en liprimpels
· Kraaiepootjes
· Rimpels rondom het oor (mini-lift)
· Halsversteviging
· Voorhoofdsrimpels (fronsrimpels/ glabellumrimpel)
· Acnelittekens
· Zwangerschapsstriemen/striae 

Voordelen:
·  langdurig resultaat
· kostengunstige, effectieve methode
· uitstel of afstel van operatieve ingrepen
· weinig tot geen (werk)uitval

N ZOR  OOR T IS

Na de LCN Plasma behandeling is het zeer belangrijk om de volgende punten in acht te nemen, alleen zo 
kan het maximale resultaat bereikt worden:

1. Men dient UV-straling, solariumbezoek alsook zonnestraling voor ca. 3 maanden te mijden indien
mogelijk. Een toereikende UV-bescherming is ten alle tijden noodzakelijk aan te brengen op het
behandelde huidgebied van minimaal SPF 50.

2. Het behandelde huidgebied dient droog te genezen. Gelieve geen vloeistoffen/crèmes aan te
brengen totdat de wondkorsten afvallen.

3. Gelieve niet te koelen. Het koelen kan het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloeden.

4. Sport, saunabezoek en zwembadbezoek dient vermeden te worden totdat de korsten afvallen.
Sterk transpireren dient tevens vermeden te worden.

5. Cosmetica, reinigingsproducten en make-up mogen tot de wondkorsten afvallen niet gebruikt
worden.

6. Gelieve niet te wrijven over het behandelde huidgebied en van de wondkorsten afblijven. Deze
vallen vanzelf na enkele dagen af.

7. Vermijd langdurig contact met water op het behandelde huidgebied, ook tijdens het wassen/
douchen.


