Fotofacial / Skintoning
Skintoning voor een egale teint, het ganse jaar door

Lichte rode of bruine vlekken, fijne adertjes en beginnende verslapte huid geven, naast rimpels, het eerste
teken van huidveroudering aan. Crèmes en peelings zijn soms ontoereikend om tot een gave huid te
komen, en dan komt de SKINTONING lasertechnologie van pas; deze pakt zowel roodheid als pigment
aan en verbetert tegelijk ook de huidspanning, bij IKARI gekend als de FOTOFACIAL behandeling.
De SKINTONING - benadering dankt zijn resultaat aan regelmatige herhalingen op lage (re) intensiteit,
maw: wij pakken jouw huid oppervlakte aan door meerdere (ipl) lasers op verschillende golflengten na
elkaar te gebruiken, met een egale teint en strakkere huid als resultaat.
Hoe werkt het?

De lichtstraal van de laser dringt door de huid tot in het pigment en de bloedvaten. Daar wordt de energie
opgevangen en omgezet in warmte waardoor de bruine vlekken afsterven en schilferen, en de bloedvaten
verdwijnen zonder de omgevende huidstructuren te beschadigen. Het resultaat is een vermindering van
de ongelijkmatige vlekken én een verbetering van de huidstructuur. Door regelmatige stimulatie van de
huid en het collageen door laser wordt immers de huidspanning verhoogd.

Waar hou ik rekening mee ?

Is dit iets voor mij?
•
•
•
•
•

Al wie beginnende ontsierende, kleine,
oppervlakkige bloedvaten en
pigmenten in de huid wil verwijderen.
Met de behandeling van pigmentatie
en roodheid door laser, verbetert
automatisch ook de huidspanning.
Zowel patiënten met een lichte als een
donkere huidskleur krijgen een beter
resultaat.
Ook voor de handen is deze
behandeling aan te raden.
Ook décolleté, armen en benen
hebben baat bij deze behandeling !
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•

•
•
•
•

Hoewel deze laserbehandelingen de minst
pijnlijke en zachtste behandelingswijze zijn,
kan de laser voor sommige patiënten een
licht prikkelend gevoel geven.
Door de warmteontwikkeling kan de
behandelde plaats iets roder kleuren, maar
deze trekt dezelfde dag weer weg.
Hou rekening met eventueel een beetje
zwelling
Pigmentvlekken kunnen iets donkerder
worden en een licht korstje vormen, dat na
een paar dagen vervelt.
Voor een optimaal resultaat raden we je
aan tot 12 dagen na de behandeling niet
onbeschermd in de zon te komen.
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Resultaat
•
•
•

Bij elke behandeling zien we de huid progressief verbleken, verbeteren en verstevigen.
Na drie tot vier behandelingen, met telkens drie tot vier weken tussen elke behandeling, kan
je rekenen op een mooi resultaat. Een onderhoudsbehandeling voor en na de zomer is zeer
aan te raden!
Omdat de poriën verminderen en het collageen gestimuleerd wordt, mag je een steviger
gelaatscontour en een fijnere huidstructuur verwachten.

Prijs
•

Vanaf €150 voor 1 sessie
Per zone (gelaat / hals / décolleté / armen / benen / handen)

Maak jouw afspraak
IKARI Institute is powered by IKARI: cosmetica op maat dankzij de YourSkinTypeTM huidanalyse.
Dé garantie voor jouw resultaat. Reserveer nu jouw gratis & vrijblijvende huidanalyse online via
www.ikari-institute.be.
Tijdens deze analyse, krijg je van de Skin Experte ook steeds alle uitleg over de behandeling die best bij
jouw huid past.
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