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LEIDER IN FACE EN BODY SHAPING
Rimpels en verslapping zijn het directe gevolg van volumeverlies van de huid, wat
voornamelijk te wijten is aan verlies van collageen.
Exilis EliteTM herstelt de collageenmatrix op revolutionaire wijze. Hierdoor wordt de huid
fenomenaal voller en strakker, zonder chirurgie en zonder herstelperiode.

HOE WERKT EXILIS ELITE™?
De unieke, gepatenteerde SEE™ technologie zorgt voor een gelijkmatige warmteverspreiding naar de diepe huidlagen. Hierdoor stijgt de activiteit van de cellen enorm en gaan
ze razendsnel nieuwe collageen aanmaken. Uw huid wordt dus op een biologische manier
opnieuw gevuld met jonge, veerkrachtige collageen. Dit proces wordt de COLLAGEN
REFILL TECHNOLOGY™ genoemd.
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Verslapping van gelaat en hals
Rimpels
Hamsterwangetjes
Vervaagde gelaatscontouren
Kalkoenhals
Holle wangen
Uithollingen onder de ogen
Perkamentachtige huid van handen, armen, hals en decolleté
Verslapte huid van armen, buik en benen

HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING MET EXILIS ELITE™?
Een computergestuurde applicator wordt heen en weer bewogen over de te behandelen
zone. U voelt hierbij een sterke maar comfortabele warmte. De behandelduur is kort,
maximum 20 minuten per zone.

WAT KAN IK VERWACHTEN VAN EEN EXILIS ELITETM BEHANDELING?
Al vanaf de eerste behandeling wordt de COLLAGEN REFILL TECHNOLOGY™ geactiveerd.
Vaak merkt men meteen al een verbetering, maar om duurzame verstrakking te bekomen,
zijn gemiddeld 4 à 6 behandelingen nodig, best met een frequentie van 2 x per maand.
Na de kuur zal het resultaat nog gedurende 3 à 6 maanden toenemen. Om het resultaat te
behouden, zijn onderhoudsbehandelingen aangewezen. Uw therapeut zal u hierbij advies
geven.

IS DE BEHANDELING VEILIG?
Exilis EliteTM is het enige apparaat dat én met hoge energie werkt én tegelijk extreem
veilig is dankzij een gepatenteerd systeem: de computergestuurde applicator doet
1.000 metingen per seconde en past voortdurend de warmte aan (EFC TM) waardoor de
behandeling hoogst efficiënt, altijd veilig en uiterst comfortabel is.

LEIDER IN VETREDUCTIE

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN RESULTATEN
GEEFT EXILIS ELITE™
HETZELFDE RESULTAAT
ALS EEN FACELIFT?
“Deze behandeling is ideaal
voor patiënten die geen
invasieve procedures, zoals
een chirurgische facelift,
armlift of
buikwandcorrectie willen
of kunnen ondergaan, maar
die toch een maximale
versteviging willen
bereiken.”

Exilis EliteTM behaalt de mooiste resultaten voor:
• Lichaamscontouring
• Vetreductie
• Cellulite reductie

Dr. Marc Salzman, MD,
Plastisch chirurg,
Louisville, VS

Ook op vlak van reductie van plaatselijke vetophopingen biedt Exilis EliteTM dé absolute
top. Een specifieke applicator koelt de huid aan de oppervlakte zodat de warmte dieper
kan doordringen tot bij de vetcellen.
Duidelijke vetreductie en silhouetverbetering zijn meestal al goed zichtbaar na de
tweede behandeling dankzij een natuurlijk proces van vetafbraak. Gemiddeld zijn 4 à 6
behandelingen nodig, liefst met een frequentie van 2 x per maand.
Foto’s verkregen van: Dr. Ch. Kelley; Dr. J. Tenore; Dr. A. Liftin; Dr. N. Hartsough

“Exilis maakt toekomstmuziek werkelijkheid. Het spectaculaire
effect op de zadeltaszone bezorgde mijn Exilis de bijnaam:
the dream machine!”
Dr. Lisa Zdinak, MD, New York, VS

RESULTS
A C HIE V E D WITH
SAFETY
echte mensen, echte resultaten

IS DE BEHANDELING VEILIG?
Dankzij het gepatenteerde SEE™ systeem geeft Exilis Elite altijd een homogene en
gecontroleerde warmtepenetratie. Exilis EliteTM is het enige systeem met een ingebouwde
thermometer, dit verzekert optimale veiligheid.
TM

KLINISCH GETEST
•
•
•

efficiëntie en veiligheid is bewezen door uitgebreid onderzoek
geen invloed op organen, bewezen door biochemische testen
zowel in vitro als in vivo getest

ZIJN ER VOORZORGSMAATREGELEN?
Het is belangrijk dat u voor én na de behandeling veel water drinkt. Een optimale hydratatie
vóór de behandeling zorgt ervoor dat de procedure efficiënt en comfortabel is.
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Extra water drinken en wat lichte beweging in de dagen na de behandeling zal de
afvalstoffen sneller verwijderen en de resultaten bevorderen.
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ERVAAR DE MEEST GEAVANCEERDE BEHANDELING
WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN VOOR
•
•
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Huidverstrakking en lifting
Volumeherstel dankzij de COLLAGEN REFILL TECHNOLOGY™
Rimpelreductie en verbetering van de huidcondities

•
•
•

Vetreductie
Cellulite reductie
Body shaping

KLINISCH GETEST
•
•
•

Uitmuntende en lang blijvende resultaten
Zeer veilig en comfortabel
Geen herstelperiode

GEPREZEN DOOR VOORAANSTAANDE SPECIALISTEN
•
•
•

Exilis werd verkozen als ‘Best Skin Tightening Device’, Las Vegas, 2012
Exilis won de ‘Prix de Beauté’, Cosmopolitan, 2012
Exilis won de befaamde MyFaceMyBody Award voor ‘Best Skin Tightening
Treatment’, VK, 2013

Uw Exilis EliteTM specialist:

