
LASER  

In samenwerking met de Kouterclinic in Gent, bieden wij u verschillende 
laserbehandelingen- en toepassingen aan. 
Omdat deze laserapparatuur uit de medische wereld komt, mogen dergelijke 
behandelingen uitsluitend uitgevoerd worden onder supervisie van een arts en 
binnen een medische setting.  

U kan steeds terecht bij zowel LUX als de Kouterclinic voor meer informatie of om 
een afspraak vast te leggen.  

Hieronder krijgt u een overzicht van de mogelijkheden: 
 

PIGMENTBEHANDELING  
Pigmentvlekken ontstaan door een ophoping van pigment. Verreweg de meeste 
pigmentvlekken zijn onschuldig, maar veel mensen ervaren de bruine vlekjes als 
ontsierend. Pigmentvlekken kunnen u daarom onzeker maken. 
Pigmentbehandeling met behulp van IPL en/of de Picolaser, eventueel in 
combinatie met medische peelings en producten, zorgen voor een egale huid 

zonder storende pigmentvlekken. 
Het ontstaan van pigmentvlekken 
Bij een teveel aan zonlicht kunnen de pigmentcellen in de war raken en zorgen 
voor een ophoping van pigment op een bepaalde plek. De meeste 
pigmentvlekken worden zichtbaar met het ouder worden, omdat de huid dan 
aan veel zonuren is blootgesteld. Pigmentvlekken komen voor in het gezicht, 
maar ook op de handen, in de hals en in het decolleté. Soms ontstaat er onder 
invloed van hormonen na de zwangerschap een zwangerschapsmasker, ook wel 
melasma genoemd. 
 

BBL Laser 
Een effectieve manier om pigmentvlekken te verminderen is de IPL-behandeling. 
IPL werkt met lichtflitsen. De lichtflitsen absorberen de ophoping van 
pigmentkorrels die de pigmentvlek veroorzaken. Zo verpulvert het melanine, het 
pigment, dat in de pigmentcel aanwezig is. Het pigment wordt naar de bovenste 
huidlaag getrokken waar een flinterdun korstje ontstaat, die na een paar dagen 
eraf zal vallen. Na 1 tot 3 behandelingen zijn de vlekken verdwenen en heeft u 
weer een egale huid. 
 



COUPEROSE/GESPRONGEN BLOEDVAATJES  
Gesprongen adertjes in het gezicht, worden vaak als ontsierend ervaren. Soms 
kunnen deze ‘rode spinnetjes’ zelfs een ‘pijnlijk’ gevoel geven. Een IPL laser 
behandeling kan deze bloedvaatjes eenvoudig verwijderen. 
Couperose 
Couperose, rode adertjes in uw gezicht, zijn vaak lastig te verbloemen met make-
up. Gesprongen adertjes ontstaan door een plaatselijke verwijding van een klein 
bloedvaatje van de huid. De elasticiteit van de vaatwand is verslapt en hierdoor 
blijven ze open staan en zichtbaar . Niemand weet waarom de bloedvaatjes zich 
verwijden, maar we weten gelukkig wel dat het een onschuldige aandoening is. 
Dat maakt zichtbare bloedvaatjes in uw gezicht natuurlijk niet minder vervelend. 
Als u zichtbare bloedvaatjes niet behandelt worden deze steeds groter en dikker. 
Deze bloedvaatjes zijn eenvoudig te verwijderen. 

Effectief en veilig bloedvaatjes verwijderen  
met BBL Laser: 
IPL geeft energie (warmte) af aan de rode bloedkleurstof in de zichtbare vaatjes. 
Door deze warmte wordt de vaatwand beschadigd. Het lichaam ruimt zelf de 
afvalstoffen op en zo zal het bloedvaatje steeds minder zichtbaar worden. Vaak 
zijn wel meerdere behandelingen nodig voor het beste resultaat bij bloedvaatjes 
verwijderen. 
 

BBL LASER

*De eerste 3 behandelingen kosten evenveel als de prijs per sessie. Op de 4e en 

5e behandeling wordt een korting van 50% verrekend.  

 
 

BEHANDELING DUURTIJD BEHANDELING PRIJS PER SESSIE/PAKKET*

Gelaat 45 min 350,00

Decolleté 45 min 300,00

Gelaat + hals 60 min 450,00

Gelaat + hals + decolleté 90 min 550,00

Plaatselijk (spider, klein vlekje, 
gesprongen vaatje)

15 min 150,00

Skintyte (hals of gelaat of 
décolleté)

15 min 150,00 / 600,00 

https://www.dermaclinic.nl/uw-vraag/couperose/


Voorwaarden pakketprijzen :  
De 5 beurten dienen binnen de 5 maanden plaats te vinden. 
De behandeling kan niet worden doorgegeven aan een andere persoon. 
Volledige pakketprijs kan betaald worden tijdens de 1e behandeling of gespreid 
per behandeling. Eventuele verdere vervolgbehandelingen binnen de juiste 
intervaltijd blijven ook aan de helft van de prijs (behandeling 6, 7, 8,...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HUIDVERSTRAKKING EN HUIDVERSTEVIGING 
Huidverslapping wordt veroorzaakt doordat de huid met de jaren gaat hangen 
door een verminderde aanmaak van nieuwe cellen, collageen en elastinevezels. 
Zelfs als u gezond eet, sport en afvalt, kunt u last hebben van probleemzones.  
Probleemzones in het gelaat zoals: onderkin, hangende hals of hamsterwangen 
kunnen ervoor zorgen dat u niet gelukkig bent met uw uitstraling. 

Wij werken met de ClearLift laser en de Fractional Laser voor verstrakking in het 
gelaat. Deze toepassingen zijn effectief en duurzaam. 
Uw huid wordt zichtbaar strakker, steviger en gezonder. 

Pico Clear Laser 
De PicoLift is bij uitstek geschikt voor het verstrakken van slappe huid in het 
gezicht zoals onder de ogen, voorhoofd, rondom de mond en kaaklijn, hals en 
decolleté. Krachtige lichtflitsen stimuleren de aanmaak van collageen diep in de 
huid, terwijl de opperhuid in tact blijft. Daarom kan de ClearLift laser uw huid 
vrijwel pijnloos en effectief verstrakken, bijvoorbeeld in uw hals of onder uw 
ogen. Het resultaat is langdurig, de behandeltijd is kort en u heeft geen last van 
downtime. Een behandeling tijdens uw lunchpauze is vaak goed mogelijk, u bent 
direct weer toonbaar.  
Na 4 à 6 maanden is het resultaat op zijn best: een meer gladde, stevige huid en 
een frisse uitstraling. Met een 6-tal behandelingen heeft u een optimaal resultaat. 
 

Fractional Laser 
Met de gefractioneerde erbium laser verdampen we een flinterdun laagje van de 
huid en worden er microscopische openingen gemaakt in het huidoppervlak. 

Krachtige huidverbetering van buiten en van binnenuit: 
De laserenergie dringt diep in het huidoppervlak, verwarmt de collageenvezels en 
maakt deze elastischer en steviger. Tevens worden de onderliggende huidlagen 
gestimuleerd om te vernieuwen. Hierdoor krijgt de huid een gladder oppervlak, 
verbetert de huidstructuur en wordt de huidskleur minder vaal. De behandeling 
stimuleert de aanmaak van collageen en verwijdert overtollige dode huidcellen. 
Rimpels en fijne lijntjes vervagen. Naast het feit dat de dode huidcellen van de 
opperhuid worden verwijderd geeft de laser een krachtige stimulans van 
binnenuit om te vernieuwen. Ook weken na de behandeling ziet uw huid er 

https://www.dermaclinic.nl/behandelingen/laserbehandelingen/


mooier en voller uit. 

Na de behandeling: 
Na de behandeling heeft u 3 tot 7 dagen last van lichte roodheid en ontstaat er 
een dun korstje op de huid. Het beste resultaat bereikt u met meerdere 
behandelingen, waarbij u steeds een pauze van circa 4 weken aanhoudt.  
 

CLEARLIFT LASER 

*De eerste 3 behandelingen kosten evenveel als de prijs per sessie. Op de 4e en 

5e behandeling wordt een korting van 50% verrekend.  

Voorwaarden pakketprijzen :  
De 5 beurten dienen binnen de 5 maanden plaats te vinden. 
De behandeling kan niet worden doorgegeven aan een andere persoon. 
Volledige pakketprijs kan betaald worden tijdens de 1e behandeling of gespreid 
per behandeling. Eventuele verdere vervolgbehandelingen binnen de juiste 
intervaltijd blijven ook aan de helft van de prijs (behandeling 6, 7, 8,...)  

FRACTIONAL LASER 

 

BEHANDELING DUURTIJD BEHANDELING PRIJS PER SESSIE/PAKKET*

Gelaat 45 min 300,00 / 1200,00

Hals 25 min 200,00 / 800,00

Decolleté 45 min 250,00 / 1000,00

Gelaat + hals 60 min 400,00 / 1600,00

Gelaat + hals + decolleté 90 min 550,00 / 2200,00

BEHANDELING DUURTIJD BEHANDELING PRIJS PER SESSIE

Gelaat 45 min 300,00

Hals 25 min 200,00

Decolleté 45 min 250,00

Gelaat + hals 60 min 400,00

Gelaat + hals + decolleté 90 min 550,00

Plaatselijk (litteken, bovenlip, 
oogcontour,…)

15 min 150,00



PERMANENTE ONTHARING 
Soprano Titanium  
Deze esthetische ingreep wordt uitgevoerd met de Soprano Titanium laser.  
Dit laserontharingsplatform bevat de meest geavanceerde en nieuwste 
technologie op de markt. Het is het allernieuwste toestel gemaakt door Alma 
Lasers, is 100% betrouwbaar en garandeert het allerbeste resultaat.  

  

*Indien u een voorafbetaling doet van 6 behandelingen bieden wij u 20% korting 
op het pakket.  

Voorwaarden pakketprijzen:  
De 6 beurten dienen binnen de 15 maanden plaats te vinden. 
De behandeling kan niet worden doorgegeven aan een andere persoon. 
Volledige pakketprijs wordt tijdens de 1e behandeling betaald.  

Testshot: GRATIS, met analyse en advies voor een plan op maat. 
Alle prijzen zijn in euro, per zone en steeds onder voorbehoud van een consult.  



VERWIJDEREN VAN TATOEAGES EN PERMANENTE 
MAKE-UP. 
Het verwijderen van tatoeages, permanente make-up en/of microblading gebeurt 
op een veilige, effectieve manier. 
Uw behandeling wordt vooraf besproken tijdens een consult omdat de duur van 
de procedure, de gebruikte technologie en de kostprijs afhankelijk zijn van een 
aantal factoren.  

Het resultaat en het aantal behandelingen hangt af van: 
- Het type tatoeage: amateurtatoeages bevatten meestal minder inkt dan 
professionele tatoeages en verdwijnen dus vlugger. 
- De diepte en de ouderdom van de tatoeage 
- De gebruikte inktsoort en de kleuren. 
- De dikte van de huid en de plaats van de tatoeage. 
- De aanwezigheid van meerdere tatoeages over elkaar. 
- Het persoonlijk afweersysteem. 
- In veel gevallen kunnen tatoeages verwijderd worden in 5 à 8 behandelingen. 
Er zijn situaties waar minder of meer behandelingen nodig zijn.  

Door de samenwerking van de huidspecialiste met de plastische chirurg bent u 
gegarandeerd van de meest efficiënte behandeling en de mooiste afwerking.  

De technologieën die wij inzetten voor de verwijdering van tattoo’s zijn:  
- Chirurgie 
- Pico Laser (ALMA PICO CLEAR) 
- Extractie van pigmenten/bleken  

 
RICHTPRIJZEN TATTOOVERWIJDERING: 
 
De prijs wordt bij de eerste behandeling besproken en is afhankelijk van de 
grootte van je tattoo. Dit kan variëren van 150 tot 350 euro per sessie. 
Dit zijn de kostprijzen per niet- operatieve behandeling. 
 
De operatieve verwijdering kent een andere prijsberekening en kan u 
meegedeeld worden tijdens een consult.  


