
Facelift Huidverbetering



Met de HIFU, worden via gericht ultrageluid, energiepulsen in de diepere lagen van de huid
afgegeven. De HIFU raakt drie lagen, de opperhuid, de diepe dermale laag en de
fibromusculaire laag, ook wel de SMAS-laag genoemd. Met thermische energie die compleet
veilig is, wordt het weefsel verwarmt. Hierdoor wordt de natuurlijke aanmaak van collageen
in de huid gestimuleerd waardoor de huid langzaam gelift wordt én het langdurig effect
ontstaat. Dit zonder beschadiging van de oppervlakte van de huid. Na enkele maanden is
een strakkere huid zichtbaar met een fris en verjongend aspect en een zichtbaar verbeterde
huidconditie zonder daarvoor onder het mes te moeten.

HIFU bij uw klanten 
op de volgende zones

Gehele gezichtWenkbrauwen
OogledenKin

KaaklijnWangen
voorhoofdKraaienpootjes

Hals
Decolleté

Hoe werkt HIFU?

Wat is HIFU

Hifu is een niet-chirurgische behandeling om de huid optimaal te liften, waarbij de eigen
regeneratieve reactie van het lichaam wordt gebruikt. De behandeling wordt uitgevoerd
met hoog intensieve, gefocuste ultrasound HIFU. Verandering is, zonder hersteltijd, na
slechts één behandeling van 20-90 minuten licht zichtbaar. Het uiteindelijke resultaat uit
zich in 3 tot 6 maanden. Daarna houd dit ongeveer een of twee jaar aan.



Eén behandeling is voldoende om het proces op gang te brengen. Het beste resultaat wordt
zichtbaar na ca. 2 à 3 maanden tot zelfs na 6 maanden worden nog verbeteringen
geconstateerd. Herhaal behandelingen of kuren zijn niet perse nodig bij HIFU. De resultaten
verschillen per persoon, sommige personen ervaren uitstekende resultaat en anderen niet. De
huidstructuur wordt veelal gladder, je krijgt fijnere poriën, en een stevigere huid, zonder dat deze
onaangenaam of dik aanvoelt. Uiteraard kunt uw eigen huidverzorgende producten aanbevelen
bij een HIFU Lady-Lift behandelingen voor optimaal resultaat.

De voordelen 
Het effect van HIFU ontstaat niet van de één op andere dag. Na één behandeling gaan de
fibroblasten actief collageen en elastine produceren. Het duurt ongeveer 6 maanden voor dat
de huid van uw klant echt strakker wordt. Aan die geleidelijke opbouw van collageen en
elastine zitten zowel voor- als nadelen. 

Welke resultaten kunnen uw klanten verwachten?

De behandeling is voor mensen die er wel beter of jonger uit willen zien, maar dan het liefst
zonder snijden en zonder downtime. De beste kandidaten voor HIFU behandeling zijn de
mensen met: vage kaak lijnen, neus-lip-plooien, slappe oogleden en wenkbrauwen,
dubbele kin, losse nek, fijne lijntjes en rimpels, ongelijkmatige teint of textuur en grote
poriën.

HIFU Lady-Lift therapie is niet geschikt voor mensen die onlangs behandeld zijn met botox
of fillers of tijdens zwangerschap / stollingsstoornissen / immuunsysteem stoornissen /
hart, lever en nier insufficiëntie/ allergieën / serieuze hartritmestoornissen.

Voor wie is een HIFU facelift geschikt?

Nadelen HIFU behandelingen
Het nadeel is dat je niet meteen profijt van je harde
werken ziet, maar het voordeel is dat het proces heel
natuurlijk verloopt. Het tweede nadeel is dat het
enigzins pijnlijk kan zijn.



HIFU behandeling pijnlijk

HIFI is dus niet helemaal pijnloos, maar toch hoort de behandeling niet echt heel pijnlijk te zijn. "De
ervaringen met HIFU lopen heel erg uitéén. Een soort spierpijn in je kaken is misschien wel de beste
omschrijving." Met de HIFU kan je op drie verschillende niveaus werken; hoe dieper je gaat, hoe
intensiever (pijnlijker) de behandeling is voor uw klant. "De huid bestaat uit verschillende lagen, de
opperhuid (epidermis), de lederhuid (dermis), de diepere huidlaag en de fibromusculaire laag. Die
laatste wordt ook wel de SMAS-laag genoemd." En de SMAS-laag is juist zo belangrijk. "De SMAS is de
laag die tijdens een chirurgische ingreep (facelift) gelift wordt. HIFU doet hetzelfde, maar dan met
geluidsgolven.Tijdens een HIFU-behandeling wordt deze laag veilig verwarmd. Met deze methode
neemt de celdeling toe en stimuleer je de fibroblasten om meer collageen en elastine te produceren."

Wat is de SMAS laag?
SMAS (Superficial Musculo-aponeurotic System) is het stuk weefsel in de huid die strak wordt getrokken
door een chirurg bij een face lift. Ultraformer met thermische energie verwarmt dit weefsel op een veilige
manier, met als resultaat een gelijk zichtbaar, strakker gezicht. Na een tijd wordt de behandeling
duidelijk zichtbaar. Dit komt omdat HIFU Ladyl-Lift behandeling de aanmaak van collageen blijft
stimuleren tot maanden na de behandeling. Zo krijgt u een nieuwe huidstructuur.



LADYLIFT I4 € 349,- PER MAAND
Voor vagina verjonging

LADYLIFT I5 € 499,- PER MAAND
Voor vagina verjonging en
huidverbetering.

Apparatuur

Bedragen zijn excl.btw.

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wilt u zo spoedig mogelijk
behandelen met uw Lady-Lift apparatuur, stuur alvast de vereiste gegevens
naar info@hifusolutions.nl.

Vragen?

Laat uw klanten weer jong voelen met 

Lady-Lift behandelingen



HIFU SOLUTIONS
Onderdeel van New Medical Beauty Equipment.
www.hifusolutions.nl
info@hifusolutions.nl
+31232052186


