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FULL BODY FRACTIONAL TREATMENT

VERBETER JE HUID, HERSTEL EN
STIMULEER COLLAGEEN OPBOUW

Stimuleer de aanmaak van
collageen en laat je huid
vernieuwen om er jonger
uit te zien.
WAT IS MORPHEUS8?

Morpheus8 is een huidbehandeling, waarbij een gedeelte
van de huid wordt behandeld waarmee de collageenproductie van de onderliggende lagen van de dermis
(de 2e huidlaag, lederhuid) worden gestimuleerd. Door zich
op de diepere huidlagen te richten, kunnen de weefsels van
het gezicht en het lichaam worden gemodelleerd en worden
vernieuwd, waardoor de huid zichtbaar een stralender en
een jeugdiger uiterlijk krijgt.
WELKE GEBIEDEN KUNNEN BEHANDELD WORDEN?

Morpheus8 wordt gebruikt op alle gebieden die baat kunnen
hebben bij huidvernieuwing en subdermale vernieuwing.
De meest behandelde gebieden zijn het gezicht,
het periorbitale gebied (rondom de oogkas), de buik,
de dijen, de benen en de billen.
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HOEVEEL SESSIES - BEHANDELINGEN
WORDEN AANBEVOLEN?

Uw behandelaar zal het optimale aantal uit te voeren
sessies aanbevelen op basis van uw persoonlijke doelstellingen. De behandeltijden en -frequentie worden
specifiek afgestemd om het optimale resultaat te
verkrijgen.

Ja, Morpheus8 kan in dezelfde behandelsessie worden
gebruikt, of enkele dagen na andere behandelingen.
Morpheus8 kan ook gecombineerd worden met
andere lnMode energiebehandelingen of injectables
om uitgebreidere resultaten te bereiken.

HOE SNEL ZAL IK RESULTATEN ZIEN?

WANNEER KAN IK MAKE-UP AANBRENGEN
NA DE BEHANDELING?

De eerste resultaten zijn binnen een paar dagen
zichtbaar, maar meestal verschijnen na drie weken de
meest opvallende resultaten. Verbeteringen houden
aan tot drie maanden na de behandeling.
WAT IS HET VOORDEEL VAN
GEFRACTIONEERDE ENERGIE?

Radiofrequentie (RF) energie is een wetenschappelijk
bewezen methode om collageen te hermodelleren
en opnieuw op te bouwen. Het is minimaal invasief en
gebruikt een kop met een matrix van micro-pinnen
om de diepere lagen van de huid te vernieuwen met
een minimale ‘down’-tijd van de patiënt.
KAN IEDEREEN MORPHEUS8 GEBRUIKEN?

Het voordeel van Morpheus8’s technologie is dat
het op alle huidtypes kan worden gebruikt. Door de
unieke eigenschappen kunnen in de meeste gevallen
ook donkere huidtypen worden behandeld.
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KAN DIT IN COMBINATIE MET ANDERE
BEHANDELINGEN WORDEN GEBRUIKT?

Aangezien de uitvaltijd (‘down’-tijd) van de patiënt
minimaal is, kan make-up 1 tot 2 dagen na de
behandeling worden aangebracht. Patiënten mogen
enkele dagen na de behandeling microlaesies en lichte
roodheid verwachten, afhankelijk van de behandelingsparameters.
WAT VOOR ZORG NA DE PROCEDURE IS NODIG?

Patiënten moeten het behandelingsgebied behandelen
met vochtherstellende cosmetica (volg hierbij het
advies van de behandelaar) en directe blootstelling aan
de zon vermijden. Het wordt ook aanbevolen dat
patiënten elke dag een goede SPF (zonnebrand)
gebruiken. Naast het verminderen van het risico op
huidkanker, vertragen zonnebrandmiddelen ook het
verouderingsproces.

