MACS - U - LIFT

INLICHTINGEN
Voor al uw vragen kunt U dagelijks
bij ons terecht op nummer
014/416689.
De kleinere ingrepen worden verricht in onze privekliniek Vogelzang
3 , 2300 Turnhout.
De operaties onder narcose worden
verricht in het AZ Turnhout , Campus Sint Jozef , Steenweg op Merksplas te Turnhout.

SIMPLICITY IS THE
ULTIMATE
SOPHISTICATION

De Macs-U-liftingen worden verricht
in onze privekliniek Clinica d’oro ,
Vogelzang 3 te Turnhout ofwel op de
campus St. Jozef van het AZ Turnhout.

Clinica d’oro
Vogelzang 3 bus 11
2300 Turnhout
014/416689
Www.plastischechirurgie-turnhout.be
Www.facelift-turnhout.be
Www.clinicadoro.be

De Macs -U – lift is een combinatie tussen een Macs lift en een U
– lift. Deze U – lift werd ontwikkeld door Dr. Vermeylen en is er
specifiek op gericht om op een
veilige manier een veel betere
halscorrectie te bekomen in vergelijking met de klassieke liftingen.

DR. JAN VERMEYLEN
PLASTISCH CHIRURG
VOGELZANG 3 B11
2300 TURNHOUT

014/416689
WWW.PLASTISCHECHIRURGIETURNHOUT.BE
WWW.CLINICADORO.BE

MACS LIFT

U– LIFT

MACS– U– LIFT
Voor
Macs - U - Lift

Onze missie bestaat uit een duurzame relatie aangaan met mensen
door hun onze
“state of the art”
expertise en behandelingen , zowel chirurgisch als
niet chirurgisch,
aan te bieden bij
hun keuze naar
esthetische en
reconstructieve
verbeteringen.
Wij willen onze patienten continu
verrassen door onze eerlijke en
innovatieve aanpak.

Alle behandelingen worden verricht in onze privekliniek Clinica
d’oro , Vogelzang 3 te 2300
Turnhout ofwel in het AZ Turnhout.
Alle behandelingen worden door
Dr. Vermeylen zelf verricht.

MACS LIFT
Minimal Access Cranial Suspension lift. Met deze techniek wordt via een kort litteken een
aangezichtslifting verricht.
U—LIFT
U—lift verwijst naar het U vormige korte litteken dat gemaakt wordt verborgen aan de onderrand van het oor. Met deze methode kan er
een heel significante verbetering van de uitgezakte hals worden bekomen
MACS—U—LIFT
Dit is een combinatie zowel van de Macs als van
de U lift om een zo perfekt mogelijke aangezicht– en halslifting te bekomen via een zo kort
mogelijk , onopvallend litteken

Al deze liftingen kunnen zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving worden verricht. Meestal is de patient na enkele dagen al
perfekt terug toonbaar.
Een combinatie met ooglidcorrectie kan eventueel worden verricht.
Wij kunnen eveneens gebruik maken van
Lasers en Stamceltherapie om de huidkwaliteit
te verbeteren.

stamceltherapie
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