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Couperose 
Rode wangen, in medische termen ‘couperose’ genoemd, is een veel voorkomend  

huidprobleem dat veroorzaakt wordt door verslapping van de spiertjes in de wand van 
de bloedvaatjes van de huid. 

 

Dit komt het meest voor op de wangen en de neus en wordt o.a. verergerd door  
wisseling van de temperatuur van de omgeving (extreem koud of extreem warm),  

door emoties, voeding (zoals kruiden en alcohol) of inspanning. 
 

De meeste couperosepatiënten hebben in het verleden veel last gehad van snel blozen 

Bloedblaasjes en teleangiëctasieën behandelen we het best door middel van  
elektrische coagulatie waarbij de bloedvaatjes worden dichtgebrand. 

De behandeling door middel van elektrische coagulatie is vrij intensief  
maar het resultaat is wel blijvend. 

 

Voor deze techniek wordt gebruik gemaakt van speciale apparatuur.  
Het bioskinsmoothing apparaat geeft een hoogfrequent signaal aan de huid via een  

24 karaat gouden, steriele smoother.  

Dit signaal sluit gesprongen bloedvaatjes en strijk oneffenheden glad. 
 

Na de behandeling voelt de huid rood aan. De volgende dag komen er zeer kleine korstjes op 
en wordt de roodheid een beetje erger. Het lichaam ruimt de bloedvaatjes in de weken na de 

behandeling op tot er uiteindelijk niets meer overblijft. 
 

Prijs: 40 euro per 15 min. 

Hoe bloedblaasjes en teleangiëctasieën behandelen? 
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De behandeling van couperose met de Harmony S laser gaat veel 
sneller en is ook blijvend.  

Hierbij moet wel vermeld worden dat vanwege een aanleg tot 
ontwikkeling van couperose op de lange duur weer nieuwe 

vaatjes zichtbaar kunnen worden. 
 

De Harmony S zendt een krachtige en zeer zuivere lichtbundel 
uit. De energie van deze lichtstraal wordt in een donker  
oppervlak, het bloed in de adertjes, omgezet in warmte  

waardoor de bloedvaatjes dichtsmelten. Het lichaam zelf ruimt 
de bloedvaatjes in de weken na de behandeling volledig op tot er 

uiteindelijk niets meer overblijft. 
De huid zelf wordt door een huidkoelsysteem beschermd tegen 

verhitting zodat deze niet wordt beschadigd. 
 

Meestal zijn er 3 tot 4 behandelingen nodig. 
Met een tussenperiode van 2 à 3 weken. 

 
Prijs: vanaf 75 euro afhankelijk van de te behandelen zone 

Hoe couperose op de wangen, kin, neus behandelen? 

Voor vermindering van couperose en  
een goede bloedcirculatie… 

 

Heeft een positief effect op het gehele vaatstelsel.  
De aderwanden worden steviger en de doorbloeding 

van de fijnste vaten wordt gestimuleerd. 
De werking is tegelijkertijd vochtafdrijvend en  

weefselversterkend. 
 

Prijs: 38,55 euro 

Voedingssupplementen ter versterking van de bloedvaten 

Kalmerend, voedend marmatrixmasker als aanvulling 
na een couperose behandeling... 

Het Marmatrixmasker heeft een sterk  
Verkoeld en diep hydraterend effect na  

een behandeling met de Harmony S laser. 
 

Duur: 30 min. - Prijs: 30 euro 
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Pigmentvlekken 
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Pigmentvlekken, ouderdomsvlekken. 

Ouderdomsvlekken zijn eigenlijk pigmentvlekken die ontstaan door de leeftijd  
en dikwijls ook door blootstelling aan de zon.  

 

Ouderdomsvlekken zijn goedaardige gepigmenteerde huidafwijkingen.  
Ze zien eruit als een licht tot donker bruin egaal scherp begrensde ronde, ovale  

of grillige vlek van enkele millimeters tot enkele centimeters groot.  
 

Weten wat ze zijn is goed maar weten hoe u erop moet reageren en hoe u 
 ze kunt vermijden is nog veel beter! 

Hoe voorkomen we pigmentvlekken? 

Gepulseerd licht met de Harmony S laser 
 

AHA peelingkuur 
 

Carat professional Peeling 

De huid goed verzorgen met anti-ageing crème 
 

De huid beschermen tegen de zon met een  
hoge zonnefactor 

 

Opletten met de zonnebank 

Hoe kunnen we pigmentvleken behandelen? 
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Intensieve AHA peelingkuur… 

De Harmony S vergruist de storende vlekken in  
1 tot 4 behandelingen. 

Soms is het resultaat al zichtbaar na 1 behandeling. 
De behandeling duurt hooguit een kwartier. 

De vlekken zullen eerst donkerder worden maar enige tijd 
later zijn ze veel lichter. 

 

Verdachte vlekken worden niet behandeld. 
 

Ook dit moet u onthouden! 
 

De Harmony S verwijdert de kleur van de pigmentvlek, 
maar niet de pigmentcellen.  

 

Dit wil zeggen dat als u terug zonder bescherming in de zon komt de 
kans groot is dat je vlekken terug kleur krijgen. 

 

Gebruik daarom steeds een sunblock telkens als je buiten komt, dit 
van februari tot oktober. 

 

Duur: 15 min. - Prijs: vanaf 75 euro 

Een betere huidconditie, sterke vermindering van de  
pigmentvlekken maar geen vervelling! 

 

De AHA’s zijn natuurlijke, organische zuren.  
Ze zijn milder dan de TCA professional peeling  

Dus zal u geen last hebben van vervelling  
of bruine verkleuringen. 

 

Een kuur bestaat uit min. 5 behandelingen 
 

We verhogen de concentratie van de  
AHA peeling wekelijks. 

 

Steeds in combinatie met het herstellend en  
vochtinbrengend marmatrix masker. 

 

Duur: 30 min. - Prijs: 75 euro 

Behandelen met de Harmony S laser, gepulseerd licht... 
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Enkele veelgestelde vragen... 

TCA professional peeling... 

Binnen één week minder pigmentvlekken 
 

Een normale peeling verwijdert alleen de dode huidcellen, 
de professional peeling gaat tot de basaal cellenlaag en is te 

vergelijken met een peeling in een kliniek. 
 

Al na één behandeling treedt een opzienbaar resultaat op! 
 

Deze peeling kan toegepast worden op het gezicht, de hals, 
het decolleté, de handen, de rug, …. 

 

Duur: 60 min. - Prijs: 175 euro (incl. ampullen) 

De fasen van de behandeling... 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
We bepalen samen hoeveel behandelingen er nodig zijn, een behandeling kan herhaald wor-
den met een tussenpose van een maand. 
 

Kan de peeling schade aanrichten aan de huid? 
Nee, de huid op een gecontroleerde en veilige manier peelen zal geen schade  
aanrichten maar de huid juist weerbaarder maken. 
 

Welk soort producten mag ik na de behandeling gebruiken? 
Wij raden de producten van Pascaud aan, deze zijn hier speciaal voor ontwikkeld. 
 

Kan ik make-up gebruiken na de professional peeling? 
U kan de speciale covercrème gebruiken, deze is vrij van parfum en bevat een total sunblock. 

U gebruikt 10 nachten voor de behandeling speciale  
ampullen die de huid voorbereiden. 

 

In het instituut wordt de ongeveer 45 min. durende  
behandeling uitgevoerd. 

 

Direct na de behandeling voelt de huid strak maar 
ontspannen aan. 

 

Vervolgens gaat de huid binnen enkele dagen eventueel 
plaatselijk bruin kleuren en vervellen. 

 

Gemiddeld na één week is het peelingproces voorbij en 
heeft u een nieuwe, frisse huid. 
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