ITS PLASMA LIFT
Kiest u voor de Its Plasma lift training dan bent u er zeker van dat u deskundige
begeleiding krijgt. Its Plasma lift training is een bewezen concept in het veld van
plasma behandeling met de hoogste kwaliteit, veiligheid en normen in de plasma
branche. De oprichters van Its Plasma Lift Nederland ook wel bekend van RTL4
Programma Bubbels & Zo hebben meer dan 20 jaar gecombineerde ervaring in de
schoonheidsbranche en zijn altijd op de hoogte geweest van de nieuwste technieken
en procedures voor huidverbetering behandelingen. Als u op zoek bent naar de
beste beschikbare Plasma Lift Training dan kunt u erop vertrouwen dat Its Plasma
Lift training het juiste programma biedt waarmee u uw carrière als een Its Plasma lift
specialist (e) kunt starten!
Hoe werkt plasma?
Bij een plasma behandelingen worden korte energiepulsen op de huid overgebracht
waar dit omgezet wordt in warmte. Dit zorgt ervoor dat de bovenste huidlaag
verdampt en in de diepere huidlaag verstrakking ontstaat door het stimuleren van
de collageen/elastine vezels. Tegelijk wordt cel vernieuwing in de diepere huidlagen
gestimuleerd waardoor er gezonde nieuwe huid aangemaakt wordt en de
huidkwaliteit verbeterd. De resultaten zijn langdurig en kunnen zonder risico’s
meerder keren herhaald worden voor een optimaal resultaat.
Bovenooglidcorrecties
Pigmentvlekken/ouderdomsvlekken
Steelwratjes
Oogwallen
Fronsrimpels
Kraaienpootjes
Oorlifting
Rokerslijntjes
Neuslippenploos/hamsterwangen
Acne littekens
Halslift
Kaakverstrakking
Behandelen van striae
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ITS PLASMA LIFT
Its Plasma Lift
De Its Plasma Lift is een apparaat met gasmoleculen die geïoniseerd zijn. Dat
betekent dat de moleculen geladen zijn. Hierbij komt een klein geladen vonkje vrij.
Deze micro thermische reactie van 1 mm zorgt voor een natuurlijke krimping van de
huid.
De plasma behandeling met de Its Plasma Lift werkt enkel oppervlakkig. Dit houdt in
dat de plasmastraal de bassalcellenlaag (de onderste huidlaag van de opperhuid)
niet bereikt. Het apparaat is beveiligd en gaat uit als je hem te lang op een plek
houdt. Hierdoor is er geen gevaar voor bloedingen, littekens of andere ongewenste
of permanente huidschade.
Het koperen naaldje is van hoogwaardige kwaliteit (en tevens buigzaam zodat de
moeilijke bereikbare gebieden makkelijk te behandelen zijn). Het koperen naaldje
raakt de huid tijdens de behandeling niet aan, maar geeft een thermische reactie van
0,06 mm waardoor de onderliggende huidvezels samentrekken.
Deze combinatie van behandelen geeft ooglidcorrectie een direct liftend effect. Na
een behandeling ontstaan kleine korstjes deze korstjes verdwijnen tussen de 4 tot 7
dagen afhankelijk van welk gebied behandelt is en dit verschilt per persoon.
Its Plasma Lift heeft een volledig CE keurmerk die is goed gekeurd door Celab in
Italie. (CELAB voert tests uit op medische apparaten en esthetiek met betrekking
tot de CE-markering.)
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ITS PLASMA LIFT
Its Plasma Lift
Het apparaat is draadloos en zowel manueel als automatisch instelbaar, het geen
voor de behandelaar(ster) zeer wenselijk is. Its Plasma Lift Nederland onderscheidt
zich in het geven van een unieke opleiding die niet elders in Nederland gegeven
wordt. De opleiding bestaat uit een driedaagse opleiding. In de theorie gedeelte
oefent u eerst op een banaan, alsvorens u op modellen gaat werken.
U leert in de basisopleiding de volgende onderdelen:
liften van de boven oogleden (2 modellen)
verwijdering pigmentvlekken
verwijderen steelwratjes
fronsrimpels
U leert in de vervolgopleiding de volgende onderdelen:
behandelen van oogwallen
kraaienpootjes
rokerslijntjes
oorlifting
neuslippenplooi en hamsterwangen
U leert in de masterclass opleiding de volgende onderdelen:
acne littekens
hals lift
kaakverstrakking
behandelen van striae
Alle opleidingen die wij geven zijn individueel. Its Plasma Lift Nederland geeft 24/7
begeleiding. D e behandelingen kunnen het hele jaar worden uitgevoerd.
Bent u nog niet voldoende geinformeerd of heeft u nog vragen? Stuur ons dan een
mailtje of neem telefonisch contact met ons op. Wij verstrekken u dan extra
informatie en beantwoorden al uw vragen.
Ik hoop u als partner te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Sandra Hetterscheid - Daal
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