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BEHANDELING

VOOR NA

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over 
Tixel behandeling op
www.iet-skin.nl

De Tixel® behandelingen zorgen ervoor dat fi jne 
lijntjes vervagen en geven de huid een frisser en 
egaler uiterlijk. De huiddoorbloeding verbetert en 
rimpels worden minder diep. Om dit te bereiken
gebruikt Tixel® een nieuw concept genaamd: 
Thermo-Mechanische Ablatie. Dit houdt in dat 
een kopje met kleine titanium pinnen heel kort 
tegen de huid aan wordt geschoten. Middels de 
korte contactduur met de huid worden er micro 
gaatjes in de huid gemaakt en wordt warmte diep 
in de huid aangebracht. Door de kleine wondjes 
die hierdoor ontstaan wordt een wondgenezings-
proces op gang gebracht. De afgifte van hitte in 
de lederhuid stimuleert de aanmaak van extra col-
lageen en elastine vezels. Het gebied rond de ogen 
kan ook veilig behandeld worden met de Tixel®.

Te verwachten resultaat 
Resultaten verschillen echter van persoon tot 
persoon en is afhankelijk van leeftijd, leefstijl en 
gebruik van suppletie. Binnen een aantal weken 
ziet u verbetering in de huidstructuur en huid-
teint, maar de echte versteviging en verstrakking 
wordt pas maanden later zichtbaar. Het proces van 
collageenvorming heeft namelijk veel tijd nodig. 
Minimaal drie maanden na een kuur kunt u het 
uiteindelijke effect van de behandeling pas zien. 
Uiteraard zal het normale huidverouderingspro-
ces van de huid doorgaan en zullen de resultaten 
onderhouden moeten worden. De huidtherapeut 
geeft hierin passend advies.
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Prijzen

Hele gelaat  € 299,-
Half gelaat  € 175,-
Rond de ogen of mond  € 149,-
Ogen onder of boven  €  99,-
Wangen  € 169,- 
Neus, wangen en kin  € 199,-
Hals  € 169,- 
Decolleté  € 349,-
Gelaat en Hals  € 375,-
Gelaat, hals en decolleté  € 499,- 

VOOR DE BEHANDELING 

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

DE BEHANDELING

Voordat de behandeling van start gaat wordt 
de huid eerst goed gereinigd. Nadat de kop op 
uw huid is geplaatst, voelt u warmte pulsen 
op de huid. Dit kan wat gevoelig zijn. U mag 
voor de behandeling paracetamol gebruiken. 
Een behandeling duurt gemiddeld 45 tot 60 
minuten. Dit is afhankelijk van de grootte van 
het behandelgebied. Tot slot zal huidtherapeut 
uw huid behandelen met herstellende en 
ontsmettende spray. De activatie van warmte 
in de huid blijft ongeveer 3 uur zijn werk doen. 
Deze ontstane warmte heeft een functie in het 
verbeterproces, dus gelieve de huid niet koelen 
na de behandeling.

NA DE BEHANDELING 

Direct na de behandeling is de huid rood en 
gezwollen. Dit is een normale, gewenste reactie 
van de huid en kan 2 tot 48 uur aanhouden. De 
mate en de duur van deze huidreacties hangt 
af van de intensiteit van de behandeling en 
het behandelde gebied. Na de behandeling zal 
uw huid aanvoelen alsof u licht verbrand bent 
door de zon. De hersteltijd is ongeveer 5 tot 7 
dagen. U krijgt van onze huidtherapeut een 
nazorgformulier waarin beschreven staat hoe u 
de huid moet verzorgen.


