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eMatrix
Huidvernieuwing



Wilt u jaren jonger lijken, zonder pijnlijke face-
lift met lange hersteltijd? Kies dan voor de 
eMatrix. U krijgt een strakkere, heldere en 
gladdere huid, zonder operatie maar met 
een snel resultaat. Geschikt voor alle huid-
kleuren en huidtypes.

“eMatrix Sublative” is de methode om uw 
rimpels te behandelen en littekens te doen 
vervagen. Er worden nieuwe gezonde huid-
cellen geproduceerd wat leidt tot een nieu-
we babyhuid, tevens krijgt u een verhoogde 
aanmaak van collageen. Dat draagt bij tot 
een gladdere en elastische huid en een be-
tere huidstructuur voor alle huidtypes. Dit is 
al zichtbaar na één behandeling. Na enkele 
maanden zijn de resultaten nog veel specta-
culairder en duidelijker zichtbaar.

Wat is eMatrix Sublative?
eMatrix Sublative is de nieuwe generatie la-
serbehandelingen. Traditionele lasers maken 
gebruik van (A)blatieve energie. De bovenste 
huidlaag wordt dan volledig verwijderd, als 
gevolg hiervan heeft u een hersteltijd van 3 
tot 6 weken. Dit is niet het geval met de eMa-
trix Sublative, deze werkt in op de onderste 
huidlaag tot in de dermis*. Hierdoor zullen de 
resultaten veel langer zichtbaar zijn terwijl uw 
oppervlaktehuid niet beschadigd wordt.

Wat gebeurt er met uw huid?
De dermis* is de huidlaag die zorgt voor de 
elasticiteit en de spankracht van de huid. 
Zodra er door middel van Sublitieve energie 
stukjes uit de dermis zijn verwijderd, zal de 
huid zich gaan herstellen. Hierdoor ontstaat er 
een nieuwe huidlaag, die vele malen sterker 
en elastischer is dan voorheen. De Sublatieve 
energie legt tevens warmte neer in de dermis 
waardoor uw huid gestimuleerd wordt om ex-
tra collageen aan te maken. 

Een behandeling met de eMatrix is zeer 
aanvaardbaar. Tijdens de behandeling, 
voelen vele patiënten een warme, steke-
lige sensatie. Na de behandeling heeft u 
een roze of rood “zonnebrand” uiterlijk en 
gevoel. En dat terwijl de bovenste laag van 
de huid intact blijft, zodat u gewoon kunt 
doorgaan met uw dagelijkse bezigheden.

Wat is het voordeel van de extra aanmaak van 
collageen?
Collageen en elastine zijn ondersteunde basispro-
teïnen van de huid, die ervoor zorgen dat de huid 
stevig en veerkrachtig is. Collageen is verantwoor-
delijk voor de soepelheid, elasticiteit en stevigheid 
van de huid. Vanaf uw 25ste jaar maakt de huid 
geleidelijk minder collageen aan, wat het ont-
staan van rimpels en een verslapte huid tot gevolg 
heeft. Tijdens de overgang gaat dit proces dras-
tisch sneller.

Voor wie geschikt?
De methode van gefractioneede radiofrequen-
tie met toenemende intensiteit is geschikt voor de 
behandeling van alle huidkleuren en huidtypes, 
u mag zich bovendien na de behandeling bloot-
stellen aan zonlicht, er is geen verhoogd risico 
van het verkleuren van de huid, dit in tegenstel-
ling met andere lasersystemen.

•	De feiten
•	 Geschikt voor elke huidskleur
•	 Geschikt voor littekens
•	 Direct resultaat, met spectaculaire verbete-

ring na enkele maanden
•	 Weinig tot geen bijwerkingen
•	 Weinig behandelingen noodzakelijk voor 

optimaal resultaat (gemiddeld 1-4)
•	 Niet alleen een gladdere en elastischere 

huid, maar ook verbetering van de huids-
tructuur
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