
INFOFICHE ACCENT PRIME 


Wat is Accent Prime?  
Accent PrimeTM is Alma Lasers revolutionair én uniek body contouring systeem dat gebruik 
maakt van de nieuwste innovaties op het gebied van Ultrasound (US) en radiofrequentie (RF) - 
technologieën om effectieve, op maat gemaakte behandelingen te leveren met natuurlijke, 
langdurige resultaten.  
De Ultrasound-technologie vernietigt permanent en erg gericht de vetcellen en pakt zo 
plaatselijke vetophopingen en cellulite aan en dit zowel bij mannen als vrouwen.  
Het RF-vermogen stimuleert daarbovenop de aanmaak van nieuw collageen waardoor de 
verslapte huid terug zal verstrakken. Zo ben je zeker van een doeltreffende behandeling die 
bovendien veilig, pijnloos en niet-invasief is.  

Belangrĳkste doelstellingen van Accent Prime:  
Opgehoopt vet verwĳderen  
Ultrasound-golven dringen diep door in de membranen van onderhuidse vetcellen. De 
vernietigde cellen worden vervolgens afgevoerd door de stimulatie van fysiologische 
metabolische processen. Het omringende weefsel herstelt en neemt een nieuwe vorm aan, wat 
voor een strakkere look zorgt.  
Cellulite bestrĳden  
Ultrasound-golven richten zich effectief op het bindweefsel tussen de opgehoopte vetcellen in de 
meer gevorderde stadia van cellulite.  
Huidverstrakking  
RF-technologie induceert een onmiddellijke krimping van de collageenvezels in de onderhuid en 
stimuleren de productie van nieuw collageen, waardoor het weefsel compacter wordt.  

Welke resultaten kan je verwachten?  
Elk lichaam is anders en reageert anders. Daarom is het noodzakelijk om eerst op consultatie te 
komen. We bespreken welke zones je graag wil aanpakken en hoeveel behandelingen nodig zijn 
voor een realistisch resultaat. Bovendien bekijken we of je effectief in aanmerking komt voor deze 
behandeling. De duur en prijs van de behandeling hangen af van het aantal te behandelen 
zones.  
Na de behandeling kan je meteen je normale activiteiten hervatten. Het is belangrijk gezond te 
eten, voldoende water te drinken en regelmatig te bewegen. Dit komt de resultaten alleen maar 
ten goede.  
 



Hoeveel sessies zijn er nodig?  
Er zijn gemiddeld 4 tot 6 sessies nodig om een goed resultaat te bekomen.  
De US-behandelingen moeten om de 2 weken herhaald worden.  
 
De RF-behandelingen moeten wekelijks herhaald worden.  
 
Afhankelijk van de indicatie(s) stellen we vooraf een behandelplan op.  
Na het volgen van een kuur, raden we aan om 2 à 4 onderhoudsbehandelingen per jaar te laten 
uitvoeren om het resultaat te behouden. Hoeveel onderhoudsbehandelingen nodig zijn, is 
afhankelijk van leeftijd, aard van de indicatie en levensstijl.  

De behandeling  
Voor de start van de behandeling nemen we foto’s, zodat we een goed zicht hebben op de te 
behandelen zones. Dit doen we na afloop van de behandeling opnieuw om de resultaten te 
kunnen bekijken. Gelieve tijdens de laatste sessie hetzelfde ondergoed te dragen als bij de 
eerste, zodat we een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de resultaten.  
Bij de start van de behandeling dient de te behandelen oppervlakte te worden ingedeeld in 
zones. We brengen een dunne film van zuivere vaselineolie aan om een goed contact te krijgen 
tussen het handstuk en de huid en om vlot te kunnen bewegen. Tijdens de behandeling ervaart 
u een milde warmte van het handstuk. De behandeling zeer aangenaam en pijnloos.  
De tijdsduur per zone bedraagt 10 tot 30 minuutjes.  
Na de behandeling kan je je dagelijkse routine gewoon hervatten. Mogelijke bijwerkingen die 
kunnen optreden zijn jeuk, een verdoofd gevoel, stijfheid en een brandend of warmtegevoel.  
 
NAZORG:  
Bij ultrasoundbehandelingen waar de focus ligt op vetvermindering, adviseren we om na de 
behandeling volgende zaken in acht te nemen:


Drink minimum 1,5L water na de behandeling en ook de dagen na de behandeling. 

Zorg voor een gezonde lifestyle met de juiste voeding en veel beweging.  
Neem GEEN koolhydraten en suikers in tot 48u na de behandeling! 

Mocht u de eerste 3 à 4 weken na de behandeling een pijnstiller nemen, neem dan bij voorkeur 
paracetamol. Gebruik het liefst GEEN ontstekingsremmers omdat deze het resultaat van de 
behandeling nadelig kunnen beïnvloeden.  

Doe geen zware inspanningen direct na de behandeling. Luister naar uw lichaam.  



Contra-indicaties 
- Actieve ontsteking en/of infectie op de te behandelen zone.  
- Huidige kanker 
- Interne defibrillator/pacemaker  
- Metalen implantaten in de te behandelen zone (excl. tandimplantaten).  
- Spataders / Rosacea / Teleangiëctasiën  
- Zwangerschap / IVF / Borstvoeding  
- Huidgerelateerde auto-immuunziektes  
- Siliconen implantaten en injecties in de te behandelen zone (wacht min. 1 maand na de laatste 
injectable).  
- Epilepsie 
- Ongecontroleerde afwijking van de schildklier  
- Oorsuizen (tinnitus) (enkel bij US)


Prĳzen  
COMBI RF + ULTRASOUND  

  

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

en 5
e 

behandeling wordt een korting van 50% verrekend.  

 
 

BEHANDELING DUURTIJD BEHANDELING PRIJS PER SESSIE/PAKKET*

Hals 30 min 200,00 / 800,00

Kaaklijn / onderkin 30 min 200,00 / 800,00

Bovenarmen 45 min 300,00 / 1200,00

BH-bandjes oksels/rug 45 min 300,00 / 1200,00

Buik 45 min 300,00 / 1200,00

Buik/Taille 60 min 400,00 / 1600,00

Onderrug/lovehandles 60 min 400,00 / 1600,00

Bovenbenen voorkant 60 min 400,00 / 1600,00

Bovenbenen binnenkant 60 min 400,00 / 1600,00

Bovenbenen achterkant 60 min 400,00 / 1600,00

Bovenbenen volledig 120 min 600,00 / 2400,00

Poep 45 min 300,00 / 1200,00



 
RF  

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

en 5
e 

behandeling wordt een korting van 50% verrekend.   

BEHANDELING DUURTIJD BEHANDELING PRIJS PER SESSIE/PAKKET*

Gelaat 30 min 200,00 / 800,00

Hals 20 min 150,00 / 600,00

Kaaklijn / onderkin 20 min 150,00 / 600,00

Decolleté 30 min 200,00 / 800,00

Gelaat + hals 45 min 300,00 / 1200,00

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

Bovenarmen 30 min 200,00 / 800,00

Buik 30 min 200,00 / 800,00

Onderrug/lovehandles 30 min 200,00 / 800,00

Bovenbenen voorkant 30 min 200,00 / 800,00

Bovenbenen binnenkant 30 min 200,00 / 800,00

Bovenbenen achterkant 30 min 200,00 / 800,00

Bovenbenen volledig 60 min 400,00 / 1600,00

Poep 30 min 200,00 / 800,00


