
Gerichte 3DEEP RF 
voor niet-chirurgische 
lichaamsverstrakking en 
contouring

ENDYMED Medical Ltd. is opgericht in 2007 
en biedt op energie gebaseerde medisch-
esthetische behandelsystemen voor zowel de 
professionele als de consumentenmarkt. De 
unieke door de Amerikaanse FDA goedgekeurde 
3DEEP® radiofrequentie technologie van 
ENDYMED is een uitermate effectieve 
oplossing voor niet-ablatieve en fractionele 
rimpelvermindering, huidverstrakking en 
contouring van het gezicht en het lichaam, de 
behandeling van acnelittekens, huidvernieuwing 
en RF Microneedling.

De innovatieve 3DEEP technologie van 
ENDYMED levert zonder pijn of enig risico tot 
drie huidlagen diep RF-energie af en reactiveert 
de natuurlijke collageenproductie om rimpels te 
verminderen, de huid te liften en te verstrakken.  
ENDYMED behandelingen zijn geschikt voor alle 
huidtypen. 

Hoe verschillen de behandelingen van ENDYMED van 
andere lichaamsverstrakkende behandelingen?

De meeste RF-behandelingen van vandaag de dag 
zijn gebaseerd op oudere, traditionele radiofrequentie 
technologieën. De innovatieve 3DEEP RF-technologie 
van ENDYMED is de enige RF-technologie waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 6 samenwerkende RF-
generatoren om de energie diep in de dermis, op de 
plek waar collageen wordt geproduceerd, door te laten 
dringen voor de effectiefste collageenremodellering en 
lichaamsverstrakking.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

De meeste cliënten worden per gebied 6-8 keer 
behandeld.  De behandelingen worden over het 
algemeen eens per week uitgevoerd en voor ieder 
behandelgebied is 20-30 minuten nodig.  

Zijn de behandelingen veilig?

De 3DEEP technologie van ENDYMED is klinisch 
gevalideerd en veilig bevonden in meer dan 40 
onafhankelijke klinische studies die zijn gepubliceerd 
in internationale vakbladen.  Onze behandelplatformen 
zijn ontworpen met de meest geavanceerde 
veiligheidsfuncties en sensoren om te kunnen 
garanderen dat u de meest comfortabele en effectieve 
behandelervaring krijgt.

Moet ik rekening houden met downtime na 
behandelingen?

De lichaamsverstrakkende en contouring behandelingen 
van ENDYMED kennen geen downtime.  Het kan zijn dat 
de huid na de behandeling ietwat roze-blauwe vlekken 
vertoont die meestal na 1-2 uur weer wegtrekken.  U 
kunt gegarandeerd direct na de behandelingen uw 
dagelijkse routines weer oppakken.

Wat mag ik verwachten van mijn ENDYMED 
behandelingen?

U mag een comfortabele en veilige behandeling 
verwachten. Naarmate u meer behandelingen hebt 
ondergaan, zult u in toenemende mate zichtbare 
veranderingen zien in de huidteint en -vorm, 
verbeteringen die tot zeker 3 maanden of langer na 
afloop van uw behandelingen zichtbaar blijven.

Over ENDYMED



De unieke 3DEEP radiofrequentie technologie 
van ENDYMED zorgt voor diepere, 
gecontroleerde en gerichte penetratie van 
RF-energie die de huid verstrakt en contour 
geeft aan de hand van veilige en comfortabele 
behandelingen met klinisch bewezen resultaten.

ENDYMED biedt de meest gevraagde, 
superieure lichaamsverstrakkende, 
lichaamssculptuur- en 
celluliteverminderende behandelingen 
met een gegarandeerd hoge 
klanttevredenheid aan.

De ENDYMED behandelingen 
bieden u:
• Volledig veilige en comfortabele 

behandelingen
• Klinisch bewezen effectieve resultaten
• Geschikt voor alle huidtypen 
• Geen downtime na behandelingen
• Zowel directe en blijvende superieure 

resultaten
• Snelle behandeltijden

Hoe werkt het?
De lichaamsverstrakkende behandelingen 
van ENDYMED op basis van onze innovatieve 
3DEEP technologie leveren gericht energie 
tot diep in de dermis af en stimuleren nieuwe 
collageenproductie met een strakkere, 
gladdere huid als resultaat.

De contouring behandelingen van 
ENDYMED combineren de kracht van 
gerichte 3DEEP energie met de voordelen 
van  vacuümtechnologie voor het liften van 
bindweefsel en leveren ultieme resultaten bij 
cellulitevermindering, lichaamsverstrakking en 
contouring. 

Het unieke contour bindweefselliftende 
vacuümeffect verdubbelt de energieaflevering 
en verwarming van het behandelgebied met als 
gevolg hogere behandeltemperaturen voor het 

Lichaamssculpturen op hun best - de gewenste resultaten zonder chirurgische 
ingrepen of downtime

3DEEP Resultaten

De gerichte RF-behandelingen 
van ENDYMED bieden de perfecte 
oplossing voor de meest gevraagde 
lichaamsbehandelingen:
• Cellulitevermindering met contour 

behandelingen
• Lichaamsverstrakking en contouring
• Rimpelvermindering
• Omtrekvermindering
• Armverstrakking en vermindering van 

huidverslapping
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smelten van vetcellen onder het bindweefsel en 
een verbetering van de uitstraling van cellulite 
waardoor mensen meer tevreden zijn over hun 
lichaam.


