STAMCELTHERAPIE

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

Alle stamceltherapieen worden verricht in onze privekliniek Clinica doro , Vogelzang 3 te Turnhout.

Stamceltherapie kan gebruikt
worden voor :


Huidverjonging rond ogen



Huidverjonging wangen



Huidverjonging rond mond

Clinica d’oro



Huidverjonging hals en decollete

Vogelzang 3 bus 11
2300 Turnhout
014/416689
Www.plastischechirurgie-turnhout.be
Www.clinicadoro.be



Rimpels aangezicht ,hals
en decollete
DR. JAN VERMEYLEN
PLASTISCH CHIRURG
VOGELZANG 3 B11
2300 TURNHOUT

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

Laser and Ultrasound assisted Stemcell therapy (LUS therapy)
Voor
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 stamcel behandelingen
worden verricht in onze privekliniek Clinica d’oro , Vogelzang 3
te 2300 Turnhout

Wat is Laser and Ultrasound assisted
Stemcell therapy?



In ons eigen lichaamsvet , en dan vooral het
vet van de buik, zijn zeer veel stamcellen aanwezig.



Tijdens een ingreep onder plaatselijke verdoving worden stamcellen uit het vet van de buik
geextirpeerd.



De stamcellen worden met behulp van Laser in
de huid van het aangezicht gebracht.



Indicatie : fijne tot middelmatige rimpels rond
ogen, wangen, mond, hals en decollete. Huidverjonging.



De stamcellen zullen de rimpels voor een groot
deel doen verdwijnen en vervangen de oude
huidcellen door jonge cellen



Belangrijke huidverjonging zal na een 2 tal
weken reeds zichtbaar worden.

Enkele voorbeelden :

Voor

Na

Alle behandelingen worden door
Dr. Vermeylen zelf verricht.

clinica d’oro
Vogelzang 3
2300 Turnhout
014/416689
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