
Openingstijden: 
 
Maandag   van    9.00 -21.00  
Dinsdag     van  12.30 -21.00 
Woensdag  van   9.00—17.00 
Donderdag van   9.00– 17.30 
Vrijdag       van   9.00- 17.30 
 

Behandeling uitsluitend op afspraak 

 
BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN. 
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat uw huid 
verandert naarmate u ouder wordt  (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,  
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage?   Kom dan zeker eens langs... 

Indicaties: 

* Wenkbrauwen / rond de ogen 
* Bovenlip / rond de mond 
* Wangen / neus- / lippenplooi   
* Hangende mondhoeken 
* Onderkin / hamsterwangen  
* Hals / Decolleté 
* Bovenarmen/buik enz. 
 
       

* Tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding 
* Voor diegenen die  zijn behandeld met botox of fillers die nog niet uitgewerkt zijn 
* Degenen met hart-lever en/of nierinsufficiëntie 
* voor iemand die huidkanker heeft of indien een chemokuur volgt 
* Epilepsie patiënten  
* Metalen stents of implantaten in de te behandelen gebieden (gebit is OK) 
* heeft u een pacemaker dan graag navragen bij cardioloog 
* Beschadigingen aan de huid in het te behandelen gebied (zoals bv eczeem) 
* Indien u bloedverdunners gebruikt (wel als u enkele dagen mag stoppen)  

HIFU 3D lifting is niet geschikt:  

Extra informatie: 
 
bijwerking: lichte roodheid  
bijwerking: lichte zwelling maximaal 24 uur 
bijwerking: soms kan je lichte tintelingen voelen. Deze verdwijnen binnen enkele uren.  
 
*48 uur na de behandeling niet zonnen of op de zonnebank 
*12 uur na de behandeling niet sporten  
*na de behandeling  mag vetvrije(minerale) make-up  aangebracht worden 
*24 uur geen alcohol voor en/of na de behandeling 
*vermijd 2 weken extreme koude of hitte (bv sauna) 
*was het gezicht met lauw water en niet te heet douchen 
*advies: neem 500 - 1000 mg paracetamol een half uur voor de behandeling 
              liefst zonder make-up  komen voor de behandeling  

Cosmetisch Instituut Francine  

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.                  

 
High Tech Anti-Aging  

HIFU-3D 
 

Verstrakking en huidverbetering in slechts 1 behandeling. 
Voor gelaat en lichaam!    Voor mannen en vrouwen!  



De nieuwe methode voor verstrakking en huidverbetering  
in slechts 1 behandeling! 

Als je wat ouder wordt, is het onvermijdelijk dat er kraaienpootjes komen, je wenkbrauwen, 
mondhoeken en/of kaaklijn gaan zakken en veel mensen krijgen een onderkin enz. Je kunt 
overwegen om een facelift te nemen.  
Maar gaat snijden je te ver, dan is HIFU therapie een optie, want daar komt geen mes aan te 
pas.  
Dús ook géén littekens en geen herstelperiode.  
 
HOE WERKT HIFU? 
HIFU therapie werkt  met een apparaat dat Intensieve ultrageluid energiepulsen  in de  
diepere lagen van de huid afgeeft. 
De thermische energie van dit geluid (65-70 graden), die compleet veilig is, werkt door in ver-
schillende huidlagen, waardoor het weefsel strakker wordt.  Door deze warmte wordt de na-
tuurlijke aanmaak van collageen in de huid gestimuleerd. Deze nieuwe collageen-proteïnen 
gaan de huidstructuur opnieuw opbouwen,  waardoor de huid langzaam gelift wordt én er 
een  langdurig effect ontstaat. En dit zonder beschadiging van het oppervlak van de huid.  
Na enkele maanden is een gladdere, strakkere huid zichtbaar met een fris en verjongend as-
pect en een zichtbaar verbeterde huidconditie.  
Oud collageen wordt dankzij HIFU vervangen door nieuw collageen. 
De productie van collageen start meteen na 1 behandeling, met resultaten die nog verbeteren 
in de komende maanden.  

HIFU Lifting werkt in op verschillende huiddieptes:                                                         
Gelaat, hals, decolleté: 1,5 mm, 3 mm en 4,5 mm.  
lichaam: bv. buik, bovenbenen, bovenarmen: 6.0 mm,8.0 mm, 10 mm, 13 mm 16 mm.      
Gelaat wordt verstrakt en verstevigd / Lichaam wordt verstrakt, verstevigd en vet verminderd. 
De behandeling werkt in de diepte zonder schade te veroorzaken aan op het oppervlak van de 
huid. 

Hifu kan uitstekend gecombineerd worden met Plasma2 Medical (ooglift) 

HIFU Lifting kan voor het volledige gelaat, maar  kan ook per zone gedaan worden. 

Collageenafbraak begint al vanaf het 25 ste jaar. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
De meerderheid heeft  slechts één behandeling nodig. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar 
gedurende een periode van minimaal 6 maanden na de behandeling.  
Afhankelijk van de leefgewoonten ( roken, zon, enz)  erfelijkheid en uw tevredenheid, kunt u 
kiezen voor een tweede behandeling. Deze is meestal pas nodig na een tot anderhalf jaar na 
de eerste behandeling. Desgewenst kan dit eerder, dit is afhankelijk van de zone waaraan is 
gewerkt, de conditie van de huid voor behandeling én de wens van de klant.  
 
 
Kan ik meteen weer werken enz.?  
Ja. 
Er is namelijk geen hersteltijd, omdat er niet gesneden wordt en er geen huidoppervlak be-
schadigd wordt.  Wel kan de huid wat rood zijn, maar dan kan er minerale make-up aange-
bracht worden. 
 
 
Is de behandeling pijnlijk? 
De behandeling kan gevoelig, warm of oncomfortabel aanvoelen en soms ervaart men het  
gevoel van een lichte prik of tinteling. 
Dit is afhankelijk van het behandelgebied. 
Dit gevoel is echter kortstondig en verdwijnt vrij  
direct na de behandeling.   

Hoe lang duurt een behandeling?  
Een kleine zone duurt ongeveer 30 minuten, een volledige lifting van gelaat en hals ongeveer 
90-100 minuten.  

 


