DAS SURGERY:

Liften, verjongen en verstrakken
zonder snijden of inspuiten!
Derma Ablation Surgery (DAS) is de nieuwste
en volledig veilige methode voor esthetische en
dermatologische behandelingen tegen huidveroudering, huidproblemen en huidoneffenAmrani Beauty Solutions biedt veilige, pijnloze en betaalbare
esthetische oplossingen voor imperfecties aan uw lichaam.
We willen er allemaal zo goed mogelijk uitzien zonder
langdurige en onplezierige behandelingen.

Wij bieden laagdrempelige behandelingen
tegen een eerlijke prijs
Bij Amrani Beauty Solutions bent u altijd van harte
welkom voor een persoonlijk huidadvies.
Dit gesprek is altijd geheel kosteloos.

Breestraat 24, 2311 CS Leiden
T 071-888 4073 | E info@amranibeauty.com
www.amranibeauty.com |    
Openingstijden: di t/m za
Wij werken uitsluitend op afspraak!

heden. Derma Ablation Surgery maakt gebruik
van een laag voor laag-techniek en behandelt
alleen het huidoppervlak, zonder scalpels en
hechtingen. DAS is daarom een uitstekend
alternatief voor diverse minimaal invasieve
chirurgische ingrepen zoals:
• ooglidcorrectie
• rimpels
• verwijdering overtollige huid
• huidverstrakking
• vermindering van lijntjes
rondom de mond en
kraaienpootjes
• behandeling van actieve acne
• verwijdering van huidoneffenheden als
fibromen, angiomen, pigmentvlekken,
ouderdomswratten, striae, etc.

Werking
Tijdens Derma Ablation Surgery behandeling
wordt de huid behandeld met een straaltje
geladen gas. Zonder direct contact te maken met
de huid, ontstaat er een kleine straal geladen
gasdeeltjes, plasma, die de huid puntsgewijs
raakt. Het gevolg is gedeeltelijke verdamping van
de bovenste laag van de huid, zonder ongewenste verspreiding van warmte in de diepte of
omringende huid. Hierdoor is het een erg veilige
behandeling. Door verdamping van kleine stukjes
van de opperhuid zal een lokaal krimpeffect
optreden, samentrekking van huidvezels, waardoor een strakkere huid ontstaat; de huid wordt
als het ware gelift.

Resultaten
De resultaten van de DAS zijn direct zichtbaar.
Naast het direct liftende en huidverbeterende
effect zorgt de plasmamethode tegelijkertijd
voor biostimulatie in de diepere huidlagen. Dit
stimuleert de aanmaak van nieuw collageen
en elastine vezels en geeft de huid opnieuw
stevigheid

Aantal behandelingen

Voordelen en veiligheid

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de
hoeveelheid van het huidoverschot, het huidtype,
complexiteit van het probleem en uw individuele
wensen. Meestal zijn een of twee behandelingen
voldoende .Tussen de behandelingen moet
minimaal 4 weken zitten.

De werking van DAS is oppervlakkig, wat betekent
dat de energetische plasmastraal de basaalcellenlaag (de onderste huidlaag van de opperhuid)
van de huid niet bereikt. Hierdoor is er geen
gevaar voor bloedingen of andere ongewenste of
permanente huidschade.

Na de behandeling

Wat is het resultaat van
op lange termijn?

De behandelde huid kan een lichte tot matige
zwelling(rondom de ogen) die 3-5 dagen kan
blijven. Tevens kan de huid roodheid vertonen,
dit is na een aantal uren tot 2 dagen meestal weg.
Ook ontstaat er na de behandeling de “crusting”
van de huid, wat betekent dat er een veelvoud
van minuscule korstjes ontstaan. Deze korstjes
verdwijnen in de meeste gevallen binnen 4 tot
7 dagen. Onder de korstjes zal de nieuwe jonge
huid roze van kleur ontstaan. Na 4 weken tot 4
maanden zal de huid volledig zijn hersteld. Tot
die tijd is het noodzakelijk om de huid goed tegen
de zon te beschermen met een hoge SPF 30.

Zijn de behandelingen pijnlijk?
Bij het behandelen zal er een verdovende crème
ongeveer 30 minuten voor aanvang van de
behandeling worden aangebracht. Hiermee is de
behandeling goed te ondergaan.

Na de behandeling zijn de huidvezels samen–
getrokken en wordt de aanmaak van collageen en
elastine in werking gezet. Het collageen wordt in
de maanden na de behandeling aangemaakt.
Het effect van de behandeling is permanent.
Na het samentrekken van de huidvezels door de
geïoniseerde gasmoleculen zal het lichaam het
effect van de behandeling in stand houden.
Een zogenoemde gesublimeerde huid kan niet
meer in zijn oude staat terugkeren. De huid zal
ook zichtbaar verstevigen.

Intake en
huidanalyse
altijd gratis
en vrijblijvend!

tip

AMRANI SIGNATURE FACIAL v.a. € 49
Een op maat gemaakte gezichtsbehandeling v.a 30 minuten.

De Amrani Skin Specialist geeft na de huidanalyse aan de hand van je
wensen aan waar zij het accent van de facial op wil laten liggen. Dat kan
bijvoorbeeld zijn: diepte reiniging,gerstekorrels verwijderen, een vitamineboost, of een lichte peeling etc.

MICROSKINPOLISH
HUIDVERBETERING
Gelaat € 100
Hals, decolleté en gelaat € 150
Behandeling bestaat uit microdermabrasie i.c.m Low Level
Laser met hyaluronzuur rimpels
/ fijne lijntjes, grove poriën, pigmentvlekken, acne, littekens,
huidverslapping, een te vette of
te droge huid, onzuivere huid of
een vale/slecht doorbloede huid.
O2 LIFT ZUURSTOF
BEHANDELING € 100
Deze luxueuze zuurstof
verzorgingsbehandeling

i.c.m. Microdermabrasie brengt
zuur–stof, van planten afkomstige
stamcellen, peptiden en een hoge
concentratie enzymatische plantenextracten in de huid. Geeft
direct een frisse, stralende huid.
IPL HUIDVERJONGING v.a € 79
Collageen boost: het hoogenergetische licht stimuleert de
aanmaak van nieuw colageen
en elastine.
IPL COUPEROSE v.a € 49
verwijde rode bloedvaatjes
in het gezicht.

PEELINGS***

IPL (PERMANENTE ONTHARING)*

Anti-aging
Wrinkle lift level I € 81
40% Glycolzuur
Zeer milde en effectieve peeling
voor alle fases van verouderde
huid en huid met pigmentstoornissen.
Wrinkle lift level II € 91
40% – 70% Glycol-Retinol.
Voor matig tot ernstig verouderde
huid en matige pigmentstoornissen, kan uitgevoerd worden alleen
als vervolg van level l.

Acné
Acné lift level I € 71
Acné, vette huid, acné-prone.
Ideaal voor de huid met verwijde
porien en overmatige talgafscheiding, ook voor jonge huiden.
Acné beta lift level II v.a. € 91
Ernstige acné, acné op decolleté,
rug, ernstige comedonen, zeer
effectief voor de sterk verouderde
acnéhuid met pigmentstoornissen.

PRIJZEN VAN DE BEHANDELINGEN MET DAS

Liften, verjongen en verstrakken zonder snijden of inspuiten!

Gezicht
Microdermabrasie v.a. € 69
(Acne)littekens, grove poriën

Pigmentsoornissen
Lightening lift level I € 81
Oppervlakkige pigmentatie, zonbeschadiging, donkere vlekken,
ongelijke huidteint.
Lightening lift level II € 91
Matige tot ernstige
pigmentstoornissen.
Cosmelan Peel v.a. € 550
Cosmelan is een behandeling voor
ernstige pigmentstoornissen als
melasma (zwangerschapmasker)
Perfection Lift level III € 150
Een exclusieve peeling ontwikeld
om alle levels van acne, pigmentatie, veroudering en opervlakkige
rimpels door middel van salicylzuur, melkzuur en retinol
(vit. A) te behandelen. (Inclusief
oogpeeling.)

Bovenlip
Kin
Kin & bovenlip
Wenkbrauwen tussenstuk
Bakkebaarden
Hals
Kaaklijn
Wangen
Gezicht geheel**

€ 39
€ 49
€ 79
€ 29
€ 59
€ 79
€ 69
€ 69
€ 119

Lichaam
Bikinilijn
Stringlijn/bilnaad
Brazilian (gehele
schaamstreek)
Billen
Oksels
V-lijn borstbeen
Streepje buik
Onderarmen

€ 98
€ 79

Buik
Bovenarmen
Borst
Armen volledig
Schouders
Onderbenen
Rug, schouders, nek,
deel bovenarmen

€ 129
€ 129
€ 169
€ 199
€ 149
€ 169
€ 279

Bovenbenen
Knieën
Benen volledig+bikinilijn

€ 179
€ 59
€ 399

Liften van bovenooglid OF
onderooglid € 350,-

Acnelittekens* € 100,00 per zone
en per behandeling

Vermindering van
kraaienpootjes € 300,-

Xanthelasma, moedervlekken,
pigmentvlekken en andere
goedaardige huidoneffenheden*
v.a € 50,00

Vermindering van rimpels op de
bovenlip OF onderlip € 300,-

*Exacte prijzen op aanvraag en in overleg.

Liften van de mondhoeken
/neus-lippenplooi/wangen*
v.a € 300,- per behandeling

Verwacht aantal behandelingen: afhankelijk
van de verslapping, huidoverschot en de diepte
van de rimpels!

* Prijzen zijn per behandeling. ** Let op!
Veel zorgverzekeraars dekken deze behandeling

€ 179
€ 149
€ 69
€ 99
€ 49
€ 129

*** Bij behandeling van hals en decolleté komt
er een meerprijs bij van € 49.

De belangrijkste
voordelen van DAS
Surgery:
Geen injecties of snijwerk
Nauwelijks kans
op complicaties
Betaalbaar
Geen littekens

Wilt u voorgoed van
uw ongewenste haar af? Amrani is
dé expert in definitief ontharen.

Chirurgisch resultaat
Geschikt voor alle huidtypen
en leeftijdsgroepen
Korte hersteltijd

