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De ClearLift® behandeling is geschikt voor ieder
huidtype en is ideaal voor het aanpakken van
beginnende huidveroudering. 
De ClearLift® laser, ook wel coldlaser genoemd, 
zendt gefractioneerde pulsen uit welke diep 
doordringen in de lederhuid. Deze pulsen geven 
daar kleine micro-explosies af en stimuleren zo 
de bindweefselcellen. Deze cellen spelen een 
belangrijke rol bij het aanmaken van nieuw 
collageen. Het gevolg is een frissere en egalere 
huid. Deze behandeling is nagenoeg pijnloos en 
heeft een minimale hersteltijd. Dit maakt het 
geschikt om deze behandeling gedurende het 
hele jaar uit te voeren. Gemiddeld zijn er zo’n 6 
behandelingen nodig voor een optimaal resultaat. 

Te verwachten resultaat
Deze behandeling in kuurvorm zal ervoor zorgen
dat f ijne lijntjes verminderen en zullen de huid
een frisser uiterlijk geven. Resultaten zijn voor
iedereen verschillend, dit is afhankelijk van 
leeftijd, huidtype, huidtextuur en meer. 
De uiteindelijke resultaten zijn zichtbaar na
3 tot 6 maanden na het afronden van de 
behandelkuur. Uiteraard zal het normale 
huidverouderingsproces van de huid doorgaan 
en zullen de resultaten onderhouden moeten 
worden. De huidtherapeut geeft hierin passend 
advies.

CLEARLIFT®

LASERBEHANDELING

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over 
Clearlift laserbehandeling op
www.iet-skin.nl
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Prijzen: 

Rond de mond of ogen € 150,-
Half gelaat €  110,-
Heel gelaat €  220,-
Gelaat & hals €  350,-
Decolleté €  350,-

ClearLift® pakket
Wanneer u een 
behandeltraject van 
5 behandelingen 
afneemt, krijgt u de 
6e behandeling 
gratis.

VOOR DE BEHANDELING 

Tijdens het intakegesprek vraagt de 
huidtherapeut naar uw medische 
voorgeschiedenis en algemene gezondheid. 
Voor u de behandeling ondergaat dient u 
rekening te houden met een aantal zaken, 
zoals: geschiktheid voor de behandeling, 
zonblootstelling, de voorbehandeling van de huid 
en leefstijl adviezen. De huidtherapeut zal deze 
voorwaarden met u bespreken.

TIJDENS DE BEHANDELING 

Tijdens de behandeling wordt uw huid als eerst 
gereinigd en gedesinfecteerd. Uw ogen worden 
bedekt met een speciale bril voor de laserstralen. 
Uw huid wordt verdeeld in vakjes met een wit 
potlood. Vervolgens geeft de huidtherapeut 
met de ClearLift® laser in elk verdeeld gebied 
een bepaalde hoeveelheid energie af met de 
laserstralen. De behandeling is vrijwel pijnloos. 
U voelt wellicht alleen wat warmte op de huid. 
Een behandeling duurt gemiddeld 45 tot 60 
minuten. Dit is afhankelijk van de grootte van het 
behandelgebied.

NA DE BEHANDELING 

Na de behandeling ziet uw huid er wat rood 
uit. Dit komt mede omdat doorbloeding van 
de huid wordt gestimuleerd. Dit zal met enkele 
uren verdwijnen. De huidtherapeut brengt een 
zonbescherming aan en kan uw huid eventueel 
camoufleren met onze Lycogel® producten.

Deze zalf dient gebruikt te worden zolang de 
huid nog aan het genezen is en er korstvorming 
aanwezig is. Blootstelling aan UV-straling 
dient vermeden te worden gedurende 3 
maanden. Het gebruik van een zinkoxide
zonbescherming (SPF 50) wordt gedurende 
de behandelperiode tot een jaar na de 
behandeling geadviseerd. 


