Behandeling

Prijs

Ooglift boven ooglid.................................... € 175

Graslaan 93, 6833CE Arnhem

Ooglift onder ooglid.................................... € 150
Kraaienpootjes links en rechts v.a........... € 89
Frons ............................................................... € 89
Neuslippenplooi........................................... € 89
Halslift v.a....................................................... € 150
Full face plasmabehandeling v.a.............. € 400
Pigmentvlekken wratjes............................. € 30

Overige te behandelen gebieden
Op aanvraag

Diamanthof 41, 5912SR Venlo

Gezondheid/schoonheid
Graslaan 93, 6833CE Arnhem
Diamanthof 41, 5912SR Venlo
06-11331467
info@nillyskinmaster.nl

Plasma Phi-Ion
Plasma zorgt voor direct liftend- en verjongend effect
en heeft ook een positief effect op lange termijn. De
behandeling met plasma zorgt indirect voor stimulatie
op de diepere huidlagen. Hierdoor wordt de aanmaak
van nieuww collageen en elastine vezels gestimuleerd.
Door dit effect en de herstructurering van bindweefsel
zullen de behandelde zones een extra boost krijgen in
hun stevigheid en volume.
Plasma Phi-Ion behandelingen zijn:
Zonder te snijden
Zonder anesthesie
Zeer korte hersteltijd
Minimale bijwerkingen
Langdurig resultaat
Kan herhaald worden
Revolutionaire behandeling voor diverse
mogelijkheden inzetbaar:
slechts 1 behandeling
Snelle behandeltijd
Non-invasief
Zonder algehele anesthesie
Zeer korte hersteltijd
Minimale bijwerkingen
Langdurig resultaat
De Phi-Ion pen is een uitermate innovatieve en
effectief alternatief voor chirurgische ingrepen.
Wat is de PHI-ION pen?
De Phi-Ion pen is een innovatief apparaat en behoort
tot de nieuwste generatie medische apparatuur.
Het is geworden tot één van de meest innovatieve,
effectieve en veilige medische methodes voor niet
chirurgische behandelingen.
De Phi-Ion pen genereert door ionisatie een
warmtestroom waardoor de onderhuid verbrandt en
de huid als reactie onderhuidse littekentjes vormt
en de huid daardoor strakker wordt. Het resultaat is
meteen zichtbaar.
De Phi-Ion pen is een effectief alternatief voor diverse
chirurgische ingrepen zoals onder andere:

Oogleden (boven en onder)
Diepe en oppervlakkige rimpels
Acne, geschikt als de acute fase voorbij is, betere
genezing en geen littekenvorming
Couperose, teleanginctasie (haarvaten tot 1 mm dikte),
spinnaevi, milia enz…
Pigment vlekken (alleen na consult dermatoloog)
Littekens o.a. striae, acnelittekens, hyperkeratose
De Plasma Phi-Ion behandeling is geschikt voor zowel
mannen als vrouwen, jong en oud.
Aantal behandelingen voor een fraai resultaat
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de mate
van de overtollige huid, de complexiteit van het
probleem en uw individuele wensen. In het consult
wordt besproken hoeveel behandelingen nodig zijn
voor het gewenste resultaat. In veel gevallen is één
behandeling al voldoende.
De Phi-Ion behandeling kan slechts na 4 maanden op
dezelfde plaats uitgevoerd worden.
Is een plasma Phi-Ion behandeling pijnlijk?
De behandeling met de Phi-Ion gebeurt met heet
plasma en is erg gevoelig. Daarom wordt het te
behandelen gebied altijd eerst verdoofd met een
verdoving crème (Emla zalf, deze kunt u bij uw huisarts
op recept verkrijgen).
Daarmee kan een afdoende verdovend effect bereikt
worden en wel dusdanig dat de behandeling goed
doorstaan kan worden.
Minimale hersteltijd
De behandelde huid kan een lichte zwelling vertonen
die gemiddeld twee dagen kan duren. Ook ontstaat
er ‘’crusting’’ van de huid. Dit is een veelvoud van
minuscule korstjes. Deze korstjes verdwijnen binnen
vijf tot zeven dagen. Tot die tijd kunnen ze gemakkelijk
bedekt worden, waardoor het geen belemmering in
het dagelijks leven geeft. Het is wel belangrijk dat de
huid, na de behandeling, wordt beschermd met een
zonnefactor SPF 30, tegen schadelijke straling van de
zon.

Nazorg
Het is aan te bevelen om de behandelde gebieden te
koelen met een icepack om een eventuele zwelling
tegen te gaan. Dit doet u minimaal 20 minuten per
keer gedurende de eerste 2 tot 3 dagen.
Bij de Phi-Ion behandeling kunnen er wat gelige
spots tot 0.2 millimeter zullen verschijnen in het te
behandelen gebied en zullen zichtbaar zijn tot een
dag of 5.
Oogleden kunnen wat gezwollen zijn en kan een
tintelend gevoel hebben.
Er is geen nazorg crème dat aangebracht hoeft te
worden.
U kunt gewoon foundation gebruiken om het
behandelende gebied wat te camoufleren.
Alle bijwerking van de behandeling zouden bij een
dag of 7 a 10 dagen weg moeten zijn.
Na de behandeling mag u niet:
-Gebruik geen agressieve hygiënische producten
(geurende zepen, badschuim enz.)
-Ga het directe zonlicht gedurende 2 dagen uit de
weg, draag een donkere zonnebril
-Geen sauna, zwembad of zonnebank gedurende de
eerste 5 dagen.
-Geen zware inspanningen gedurende de eerste 5
dagen

