
Lifting
Zonder

Chirurgie
Veilige en milde methode dankzij  

NF+ Plasma Technology

Plasma technologie  – Het milde alternatief voor plastische chirurgie

not aLL pLasma is the same



pLasma teChnoLogie – het miLde  
aLternatief voor pLastisChe Chirurgie

Een behandeling met de  Cosmetic Corrector is het milde 

alternatief voor cosmetische chirurgie. De combinatie van plasma en NF+  

(lage frequentie) technologie maakt de plasma pen wereldwijd uniek. 

De punt van de pen projecteert een geïoniseerde boog op het huidop-

pervlak. De pen zelf komt niet in contact met de huid. De plasmaboog 

verdampt onmiddellijk het overtollige huid op de gewenste positie en 

verstevigt de omliggende huid.

Deze over het algemene goed te verdragen ingreep, zorgt voor 

geweldige permanente resultaten – per direct. Bovendien, zorgt 

het verstevigingsproces na de behandeling voor enorme verbe-

teringen.

Een groot voordeel is het snelle genezingsproces, wat mede 

mogelijk wordt gemaakt door de NF+ technologie. Door de pro-

fessionele behandelwijze van onze getrainde specialisten en 

door naleving van de hygiëne voorschriften, wordt roodheid en 

zwelling tot een minimum beperkt.

Onze erkende  specialisten zullen u uitgebreid 

informeren over deze behandeling. Lees alstublieft het bijge-

voegde document met betrekking tot de contra-indicaties en 

nazorg goed door.

Toepassingen

•	 	Huidverstrakking: boven- en onderoogleden, Soft Facelift, 
hals en buiklift

•	 	Verminderen	van	rimpels	en	oneffenheden 
Bijv:	rokerslijntjes,	frons-	en	voorhoofdrimpels,	lachrimpels

•	 	Verminderen	van	ontsierende	pigmentatie 
Bijv:	pigmentvlekken,	zonnevlekken	en	moedervlekken	

•	 Litteken	vermindering/verbetering

•	 	Verwijderen	of	corrigeren	van	permanente	make-up,	 
fibroompjes	en	kleine	tatoeages

Onderooglift correctie

Verwijderen van fibromen



huidversteviging –
direCt ZiChtbaar en voeLbaar

Behandelingen met de  Cosmetic Corrector hebben ge-

zorgd voor bewezen resultaten. Resultaten van uiterst tevreden klanten 

laten het verschil zien aan de hand van foto‘s die voor en na de behandeling 

genomen zijn. Het zichtbare en meetbare succes uit zich in een gladdere 

huid rond ogen en mond en een lichtere teint. In andere woorden: een 

frissere en jongere uitstraling – en dat na slechts één behandeling.    

premium teChniek –
voor erkende sChoonheidsspeCiaListes

Elements of Beauty produceert sinds 2013 de plasmapen voor de Duitse 

markt en geniet een uitstekende reputatie. Ook u kunt profiteren van de 

bijzonder hoge kwaliteit en de ruime ervaring die samen hebben geleid tot 

de ontwikkeling van de Plasma Pen. 

De  Cosmetic Corrector is een technisch geavanceerd  

apparaat. Uitgebreid onderzoek, gevolgd door een eveneens uitgebreide 

testfase, hebben het design, de plasma techniek en de werkwijze naar een 

zeer hoog niveau getild.  

Hoewel de  Cosmetic Corrector de allernieuwste techno-

logie gebruikt, kunnen de resultaten afhangen van de training en ervaring 

van de behandelaar. Alleen behandelaars die de  Cosmetic 

Corrector technieken beheren, zijn bevoegd om ingrepen uit te voeren. Als 

u twijfelt, kunt u altijd vragen naar het certificaat van uw behandelaar. 

Halslift

Verminderen van hyperpigmentatie

Bovenooglid correctie 

Bovenooglid correctie 

Soft facelift (onder): lachrimpels, lip en 
mondhoek rimpels, kin

Kaak- en halslift



Het is tijd om iets geweldigs aan uzelf cadeau  

te geven 

Maak vandaag nog een afspraak met uw  

specialist.  

Voor meer informatie over de  

Cosmetic Corrector:

www.dermacodes.nl

Geautoriseerde  schoonheidsspecialist


