
ENDYEye
De complete niet-invasieve
oogoplossing

BEHANDEL IEDER OOGPROBLEEM 
MET ÉÉN ENKEL PLATFORM



ENDYEye is een complete oogoplossing 
die nieuwe mogelijkheden biedt om het 
aanbod van je praktijk uit te breiden en je 
patiëntenbestand te laten groeien. Dit schaalbare 
platform heeft niet alleen de flexibiliteit om alle 
oogaandoeningen te behandelen, maar kan ook 
worden gebruikt voor een verscheidenheid aan 
huid- en lichaamsindicaties. Geen wonder dat 
ENDYEye het platform bij uitstek is voor zo veel 
artsen wereldwijd.

De huid rondom de ogen is een van de eerste 
gebieden die tekenen van veroudering vertoont 
in de vorm van o.a. lachrimpels, kraaienpootjes, 
donkere kringen en hangende oogleden.

Volgens de ASDS maakt 70% van de 
consumenten zich zorgen over lijntjes en rimpels in 
dit gebied, dat tevens een van de dunste en meest 
gevoelige gebieden van het lichaam is.  

ENDYEye geeft een nieuwe betekenis aan 
verjonging van de ogen. Het is een compleet 
veilige en effectieve niet-chirurgische oplossing 
voor patiënten die zich zorgen maken over de 
oogcontouren. Het wordt aangedreven door 
een unieke combinatie van gefractioneerde en 
gefocuste 3DEEP RF-technologieën. Geen pijn of 
downtime; alleen prachtige resultaten.

Bovenste ooglid

Kraaienpootjes

Onderste ooglid

Wallen onder de ogen

Rimpels

OPEN JE OGEN VOOR 
NIEUWE KANSEN

Open je ogen voor een mooie toekomst

Open je ogen voor een 
niet-chirurgische oplossing
Behandel alle oogaandoeningen 

effectief met één enkel platform

Open je ogen voor innovatie
Ontworpen om de gevoelige en 

moeilijk te bereiken ooghuid te 

behandelen met een gefractioneerde 

minimaal ablatieve technologie

Open je ogen voor veiligheid 

Geschikt voor alle huidtypes, het 

hele jaar door



De iFine en Intensif applicators hebben veel van mijn patiënten geholpen bij het 

verbeteren van rimpels, contouren en het liften van de ogen, allemaal zonder 

chirurgische ingreep. Het ENDYEye-systeem biedt onze patiënten een alternatief 

voor chirurgie, wat in de wereld van vandaag erg belangrijk is om de downtime 

minimaal te houden en toch indrukwekkende resultaten te zien.

Michael H. Gold
MD, USA

Hoe werkt het ENDYEye platform? 

ENDYMED's innovatieve niet-chirurgische technologie is ontworpen voor de praktijk van de 21e 
eeuw. ENDYEye combineert op unieke wijze drie geavanceerde technologieën in één platform 
voor de beste resultaten: 3DEEP® gefocuste radiofrequentie, RF-radiofrequentie en Fractional Skin 
Resurfacing.

3DEEP® RF-energie wordt afgegeven in de huid om huidverstrakking te stimuleren voor een 
directe lift, terwijl micro-ablatieve resurfacing natuurlijke wondgenezing stimuleert en de 
daaropvolgende dermale vernieuwing.

Gefocuste RF volumetrische 
verwarming Behandelt alle 
gebieden rondom de ogen in 
slechts 2-3 minuten. Ideaal voor 
het strakker maken en liften van 
de huid en gebieden die lastig te 
bereiken zijn.
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RF Microneedling 
Plaatselijke mini-verwondingen voor 
huid remodellering en collageen 
vernieuwing. Doeltreffend voor 
de behandeling van vetkussentjes 
in het infra-orbitale gebied. 
Penetratiediepte tot 1,5 mm.

Fractional RF Skin Resurfacing             
Mini ablatie van de opperhuid voor 
huidverjonging en een stralend 
effect.  

Open je ogen voor comfort 
Een snelle 'lunch-time' behandeling

met minimale pijn en downtime

Open je ogen voor 
superieure resultaten
Met hoge patiënttevredenheid
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www.EndyMed.nl

1 Premium merk: 
ENDYMED Medical 

is een wereldwijd 
erkend merk met een 
uitgebreide wereldwijde 
aanwezigheid.

2 Ons voordeel als 
partner: uitzonderlijke 

service, flexibele upgrades 
en uitgebreide training.

3 Marketing 
ondersteuning: 

uitgebreide hulpmiddelen 
om je praktijk te helpen 
groeien met een hoog 
rendement op investering 
vanaf het begin.

Eigendom van Dr. Emilia Monsalvez, Argentinië Eigendom van Dr Atul Kathed, India Eigendom van Dr. Isabelle Rousseax, Frankrijk

Na 5 behandelingen Na 4 sessiesNa 3 sessiesVoor VoorVoor

ENDYMED: het verschil is 3DEEP® 

PURE

PRO

Intensif FSR

iFine


