
Innovatieve 3DEEP RF 
fractionele behandelingen voor 
een totale huidverjonging

EndyMed Medical Ltd. is opgericht in 2007 en 
biedt 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 
en de huid te liften en te verstrakken. ENDYMED 
behandelingen zijn geschikt voor alle huidtypen.

Hoe verschillen de behandelingen van 
ENDYMED van andere RF fractionele behandelingen?

De meeste RF fractionele behandelingen van vandaag 
zijn gebaseerd op oudere, traditionele technologieën. 
ENDYMED beschikt over de meest geavanceerde 
fractionele RF-technologie die momenteel beschikbaar is 
en biedt klinisch bewezen veilige en effectieve fractionele 
RF-behandelingen. Door de unieke fractionele RF-
technologie te combineren met gepatenteerd 3DEEP 
RF volumetrische verwarming, bieden de fractionele 
behandelingen van ENDYMED superieure resultaten met 
minimale downtime.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

De meeste cliënten krijgen een serie van 3 fractionele 
behandelingen, drie maanden lang één behandeling per 
maand. 

Zijn de behandelingen veilig?

ENDYMED beschikt over de meest geavanceerde 
fractionele RF-technologie van dit moment en biedt 
veilige en effectieve RF-behandelingen waarvan het 
effect in meer dan 40 onafhankelijke klinische studies is 
aangetoond. Onze fractionele platforms 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?

Over het geheel genomen hebben de RF fractionele 
behandelingen van ENDYMED niet meer dan een 
minimale downtime. Met Intensif behandelingen kunt u 
gegarandeerd na de behandeling uw dagelijkse routines 
weer oppakken. Met FSR behandelingen kan in geringe 
mate korstvorming optreden dat na 3-5 dagen hersteld is.

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 huid, verbeteringen die tot zeker 
3 maanden of langer na afloop van uw behandelingen 
zichtbaar blijven.

Over EndyMed



De fractionele RF-technologie van ENDYMED 
staat garant voor veilige, comfortabele 
behandelingen met superieure resultaten. Door 
onze innovatieve fractionele technologie te 
combineren met de volgende generatie 3DEEP 
diepe huidverwarming is ENDYMED in staat 
de beste huidverjongende behandelingen van 
dit moment te bieden met ongeëvenaarde 
resultaten.

Fractionele RF-behandelingen van 
EndyMed
Bieden de perfecte oplossing voor de 
meest 
gevraagde esthetische behandelingen:
• Huidvernieuwing en -verjonging
• Vermindering diepe rimpels
• Vermindering van acne- en traumalittekens
• Vermindering van striae
• Huidverstrakking
• Verbetering van huidtextuur

• Vermindering van poriëngrootte

De ENDYMED behandelingen bieden u:
• Volledig veilige en comfortabele behandelingen
• Klinisch bewezen effectieve resultaten
• Geschikt voor alle huidtypen 

• Minimale downtime
• Zowel directe en blijvende superieure resultaten
• Snelle behandeltijden

Intensif RF Microneedling en Fractional Skin Resurfacing (FSR)

Intensif RF Microneedling by ENDYMED
Intensif RF Microneedling, met zijn unieke 
soepele naaldinbreng, onderscheidt zich van alle 
andere microneedling behandelingen en biedt 
snelle en comfortabele behandelingen zonder 
bloedingen of blauwe plekken met minimale 
downtime. De Intensif staat garant voor unieke 
resultaten zoals vermindering van diepe rimpels, 
huidverstrakking en lifting, vermindering van 
acne-littekens en verbetering van de huidtextuur.

FSR by ENDYMED
De FSR behandelingen van ENDYMED, 
met de unieke 3DEEP Smooth Scanning 
technologie, bieden het ultieme op het 
gebied van huidvernieuwing en -verjonging, 
rimpelvermindering en textuurverbeteringen. De 
FSR behandelingen staan garant voor jarenlang 
klinisch bewezen consistente superieure 
resultaten met maximale dekking en minimale 
downtime.
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