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BodyTite 
Contourverbetering en 
huidverstrakking



De techniek
BodyTite maakt gebruik van Radio Fre-
quency Assisted Liposuction (RFAL). 
Dit is een zeer veilige techniek die al 
meer dan 100 jaar wordt gebruikt. 
Tijdens de behandeling worden door 
middel van RFAL de huid en het onder-
liggende weefsel verwarmd. Tijdens 
de behandeling zuigt de canule onder 
de huid het overtollige vet weg terwijl 
de tegenpool op de huid zorgt voor de 
regulering van de warmte. De behan-
deling met BodyTite wordt uitgevoerd 
met de hoogste graad van veiligheid.

Voordelen
Doordat BodyTite gebruik maakt van 
RFAL heeft het een aantal voordelen ten 
opzichte van de traditionele liposuctie 
(liposculpture) behandelmethode:

• De vetcellen worden vloeibaar  
gemaakt waardoor deze beter te  
verwijderen zijn.

• Doordat de huid en het onderliggende 
weefsel worden verwarmd treedt er 
huidverstrakking op.

• Bloedvaatjes worden tijdens de  
behandeling dichtgeknepen. Daardoor 
heeft u minder last van zwelling en 
blauwe plekken.

• Doordat de vetcellen beter te verwij-
deren zijn treedt er na de behandeling 
minder zwelling op.

BodyTite
Contourverbeteringen en 
huidverstrakking

‘‘Body Tite wordt toegepast 
in combinatie met een 
liposuctie behandeling.

Met deze 
behandelmethode heeft 
u na de behandeling 
een minimale kans op 

huidoverschot.’’

Naarmate wij ouder worden verliest 

onze huid haar elasticiteit en kan 

zich niet meer voldoende herstellen. 

BodyTite biedt hier de oplossing voor. 



Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties?
Aan elke behandeling zijn risico’s verbonden. 
Tijdens het consult, op onze website en bij de 
instructies voor de behandeling worden deze 
in detail besproken. 

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Onze huidtherapeuten kunnen uw huid na, en 
eventueel ook voor de ingreep behandelen. 
Dit kan leiden tot een sneller herstel en een 
beter resultaat.

Uitgebreide informatie over de behandeling vind 
u ook op onze website.

www.nationaalhuidcentrum.nl

Voor Na

Wie komt er in aanmerking
voor deze behandeling?
BodyTite is vooral geschikt voor man-
nen en vrouwen waarbij sprake is van 
locale vetophopingen en een bepaalde 
mate van verlies aan huidelasticiteit. 
Voorbeelden van locaties zijn de heu-
pen, taille, bovenarmen, buik, maag en 
binnenbenen. Met deze behandelme-
thode heeft u minimale kans op huid-
overschot na de behandeling.

Body Tite wordt toegepast in combinatie 
met een liposuctie behandeling.

Persoonlijk advies 
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend 
consult met onze patiënt-coördina-
tor en de arts informeren en vertellen  
wij u graag of BodyTite voor u een  
geschikte behandeling kan zijn. Is dit 
het geval dan wordt stap voor stap de 
hele procedure met u doorgenomen. 
Voordat u de behandeling ondergaat, 
ontvangt u vervolgens van ons uitge-
breide informatie over de behandeling.
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


