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Informatie over de behandeling

Behandelgebieden

Doel van de behandeling

Tijdsduur van de behandeling

Verdovingsmiddel

Hersteltijd

Aantal behandelngen

Resultaat

Wangen, kaaklijn, voorhoofd, hals, decolleté

Verstrakken huid en verbeteren huidstructuur

30-45 minuten

Niet nodig/ oppervlakkige huidverdoving

Geen

Kuur bestaat uit 2 behandelingen

Binnen enkele dagen lichte verbetering, na enkele maanden meeste 

resultaat



Wat is Ultralift?
Ultralift maakt gebruik van ultrageluid. Bij de behandeling wordt 

een applicator op de huid geplaatst om gefocuste energie af te 

geven op precies de juiste diepte onder de huid zodat een 

liftend effect ontstaat. Dit alles zonder de oppervlakte van de huid 

te beschadigen. Als reactie op de warmte die door de gefocuste 

energie ontstaat, zal de aanmaak van nieuw collageen worden 

gestimuleerd. Het resultaat is een geleidelijke verstrakking die na 

verloop van tijd een liftend effect van de huid tot gevolg heeft.

HOE WERKT ULTRALIFT?

Ultralift is uniek, omdat deze techniek in staat is om op een veilige 

en gecontroleerde manier op precies de juiste diepte energie 

af te leveren. De energie wordt op de ideale diepte afgegeven, 

waardoor het mogelijk is om de huid te liften en te verstrakken. 

Een Ultralift behandeling werkt met ultrasoon geluid. Er worden 

energiepulsen in de diepere lagen van de huid afgegeven. Op deze 

plaatsen ontstaat een warmte van 60 tot 70 graden Celsius. Door 

deze warmte wordt de natuurlijke aanmaak van collageen in de 

huid gestimuleerd.

Deze behandeling kan perfect ingezet worden bij een verslapte 

hals, kaaklijn, decolleté, oogleden of wenkbrauwen.



HET CONSULT
Tijdens het consult bespreken we uw wensen en verwachtingen.

Wij maken een uitgebreide analyse van uw gezichts- en 

verouderingskenmerken en geven zo inzicht in uw 

persoonlijke kenmerken en eventuele verbeterpunten. 

DE BEHANDELING
De behandeling wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. 

Wel kan u tijdens de behandeling een tijdelijke prikkeling of 

warmte onder de huid voelen. Dit is de ultrasone energie die wordt 

afgegeven in de huid, wat aangeeft dat het collageen 

aanmaakproces in gang gezet is.

De lengte van de behandeling zal afhangen van het te 

behandelen gebied. Een behandeling duurt meestal ongeveer 30 

tot 45 minuten. 

NA DE BEHANDELING
Uw huid kan na de behandeling enige roodheid of lichte zwelling 

vertonen, maar dit zal binnen een paar uur verdwijnen. U kan 

meteen weer doorgaan met de dagelijkse werkzaamheden. Er zijn 

geen speciale voorzorgsmaatregelen waar u rekening mee moet 

houden.

Hoe verloopt de Ultralift?

ERVARING
“Na twee Ultralift behandelingen voelt mijn 
huid steviger en strakker. De verbetering 
werd geleidelijk binnen een paar maanden 
zichtbaar waardoor mijn wanglijnen veel 
minder zichtbaar zijn.”  
              Bianca, 48 jaar
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VOORDELEN ULTRALIFT BEHANDELING

 • De huid hoeft niet voorbereid te worden.

 • Toepasbaar op alle huidtypes en fototypes.

 • Behandeling mogelijk in de zomer.

 • Een sessie duurt tussen 30 en 45 minuten.

 • Er is geen ‘downtime’, behoudens wat roodheid 

           van de huid voor een uurtje.

 • Zichtbaat resultaat vanaf de eerste sessie.

 • 95% clienttevredenheid.

ZIJN ER MOGELIJKE BIJWERKINGEN?
Er zijn nagenoeg geen bijwerkingen. Afhankelijk van de intensiteit 

van de behandeling kunt u mogelijk de eerste paar uur na de 

behandeling lichte hinder hebben van roodheid, zwelling of 

gevoeligheid bij aanraking.  

IS DE BEHANDELING PIJNLOOS?
De behandeling voelt wat ongemakkelijk. Daarom kiezen wij er soms 

voor om de huid vantevoren te verdoven. Dan voelt u nagenoeg 

niks.

Ultralift is geschikt voor iedereen die op een niet 
invasieve en veilige manier de huid wil 

verstrakken en verbeteren. 
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NA DE ULTRALIFT BEHANDELING

 • Er zijn geen beperkingen of speciale vereisten                      

           na de behandeling.

 • 10 tot 20% van het resultaat is direct zichtbaar.

 • 80 tot 90% van het effect ontstaat geleidelijk           

           door de productie van nieuw collageen.

 • Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk  

            om 6 tot 8 weken na de eerste behandeling een 

            tweede sessie te plannen.

 • Na de eerste cyclus van de behandeling doet u  

  jaarlijks idealiter één onderhoudssessie om de   

           resultaten op lange termijn te behouden.

WAAROM KLINIEK DOKTER FRODO? 

Wij behandelen veel meer dan de huid alleen. 

Met onze unieke techniek en vakmanschap creëren wij 

een natuurlijke, energieke en zelfverzekerde uitstraling.

Om dit te bereiken, is de Ultralift soms niet toereikend. 

Wij adviseren daarom vaak een combinatie van 

verschillende huidbehandelingen die elkaar 

synergetisch versterken.

Bij ons bent u niet alleen zeker van het meest eerlijke 

advies op maat en de beste mogelijke behandeling, 

maar kunt u er ook op rekenen dat het resultaat altijd

natuurlijk zal zijn.
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TELEFOON +31 (0) 20 421 1559

E-MAIL info@dokterfrodo.nl

WEBSITE www.dokterfrodo.nl

KLINIEK DOKTER FRODO

Cornelis Krusemanstraat 9HS

1075 NB Amsterdam


