
Medical Beauty Expertise  

MultifacePro / MultifacePlus

PLASMA
De nieuwste technologie om een jonger  
huidbeeld te verkrijgen

Plasma's zijn in het dagelijkse leven zichtbaar, bijv. als flits 
in een onweer, als poollicht of als neonlicht. Fysisch plasma 
vormt naast vaste, vloeibare en gasvormige materie de vierde 
aggregatietoestand van de materie en wordt gedefinieerd als 
volledig of deels geïoniseerd gas.

Niet-thermisch (koud) plasma door atmosferische druk is een 
nieuwe innovatieve methode voor een zeer breed spectrum 
aan toepassingen. Het is in staat om alle weerstand van de 
huid te overwinnen. 

De belangrijkste werkingen van de PLASMA-functie:

 Doden van virale, bacteriële en schimmelelementen

 Reguleren van het immuunsysteem van de huid

 Stimuleren van de nieuwe vorming van collageen

 Verhogen van de bloedstroom

 Ontlasten van het weefsel van schadelijke stoffen

 Versterken van de capillairwanden

 Verminderen van ontstekingen

 Voorkomen van allergische reacties van de huid

 Stimuleren van het genezingsproces bij wonden

De belangrijkste toepassingen van de PLASMA-functie:

  Stimuleren van de wondgenezing na peeling, needling, 
micro-needling, mechanische reiniging

  Behandeling van tekenen van acne  
(puistjes, ontstekingen...)

 Reduceren van vergrote capillairvaten

 Verminderen van verschijnselen van rosacea/couperose

 Desinfectie

 Revitalisering/versteviging

 Effenen van huidoneffenheden

 Zeer nauwkeurige, diepe herstelwerking

 Celstimulans / stimuleren van collageen en elastine

 Hyperpigmentaties

De huid als ons grootste zintuiglijk orgaan heeft voor het her-
stel niet alleen een gerichte verzorging, maar ook licht en 
warmte nodig. Hier is een behandelingsmethode mogelijk, die 
in het geheel geen bijwerkingen heeft.

Blauw licht beïnvloedt de stofwisseling van propionibacteriën. 
Propionibacteriën vormen een van de belangrijkste oorzaken 
voor acne. De werking van het blauwe licht is gebaseerd op 
het stimuleren van de bacteriële porfyrinen, die vrije zuurstof-
radicalen vormen en zo propionibacteriën elimineren. Acne en 
puistjes kunnen zo met 60% worden verminderd. Wondjes 
door acne genezen sneller, zodat de huid zichtbaar herstelt 
en kalmeert.

Rood licht beïnvloedt het energieniveau van de huidcellen bij-
zonder positief. Door het stimuleren van de metabolische pro-
cessen in de huid verbetert de opname van cosmetische pro-
ducten, de poriën ogen verfijnder en het huidbeeld verbetert. 
Gelijktijdig wordt de celvernieuwing gestimuleerd en het ge-
halte aan zuurstof en vocht verhoogd. Dankzij de biostimula-
tie wordt de vorming van collageen en elastine gestimuleerd, 
wat wederom tot een steviger en gelijkmatiger huidbeeld leidt.

Cosmetica en geneeskunde naderen elkaar steeds meer!
De systemen MultifacePro en MultifacePlus bieden in twee 
varianten unieke combinaties van geavanceerde medical 
beauty-methoden.

De beide apparaten definiëren een nieuwe categorie van  
intelligent behandelingsmanagement voor het innovatieve 
cosmetica-instituut.

Perfecte  

behandelings- 
resultaten 

NIEUW! Innovatieve technieken. Precieze werking.
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Fototherapie met blauw en/of rood licht
Dynamische werking van licht en warmte in een handstuk

De combinatie van  
rood en blauw licht:

  kan de activiteit van fi-
broblasten verhogen

  bereikt door de anti-in-
flammatoire eigenschap 
goede resultaten bij 
rosacea en couperose

  stimuleert het ontlas-
tingsproces van schade-
lijke stoffen in de huid

De gelijktijdig geproduceerde warmte verhoogt de activiteit 
van de enzymen van de huidcellen en stimuleert de productie 
van collageen in de dermis. Een toename van de temperatuur 
met 1% leidt al tot een 13% betere activiteit van de enzymen. 
Ook wordt het aantal bacteriën in de talg verminderd en de 
talg gelijktijdig vloeibaar gemaakt, zodat de vorming van mee-
eters afgeremd kan worden.



JEAN D'ARCEL TECHNOLOGY

Medical Beauty Expertise

Innovatie. Flexibiliteit. Individualiteit. 

De beide systemen staan voor een optimale combinatie van 
verschillende professionele medical beauty-technologieën. 
Multifunctioneel, krachtig en uiterst efficiënt. 

Efficiëntie is voor JEAN D’ARCEL de som van vele behande- 
lingsmogelijkheden in een apparaat, met weinig benodigde  
ruimte, geautomatiseerde functies en instellingen bij met  
maximale veiligheid en effectiviteit!

Wij maken het makkelijk voor u! 
De apparaten bedienen zich vanzelf.

Hoewel de systemen 5 of 3 methoden combineren,  
worden ze met slechts één kabel bediend.  
Het apparaat herkent het betreffende handstuk auto- 
matisch en roept de bijbehorende programma's zelf- 
standig op. De handstukken zijn "in de praktijk"  
ontwikkeld en combineren een ergonomisch design  
met een hoog gebruiksgemak.  

MultifacePro + 
MultifacePlus

Radiofrequentie
Onmiddellijk zichtbare gezichtslifting en versteviging van de huid met bipolaire radiofrequentie
Met de bipolaire radiofrequentie kunnen zeer uiteenlopende 
impulsen en effecten in de weefsellagen teweeg worden ge-
bracht. Dankzij de overdracht in het huidweefsel ontstaan bio-
stimulaties en intensieve verwarmingen, ook in de diepere la-
gen van het weefsel, zonder dat het bovenste huidweefsel 
ook maar minimaal wordt beschadigd. 

Het gewenste warmte-effect vindt in de huid en niet op de 
huid plaats, wat tot intensieve en lang aanhoudende herstel-
processen en een onmiddellijk "liftend effect" leidt.

De geproduceerde diepe warmte helpt bij de productie van 
nieuw collageen en leidt gelijktijdig tot een verhoging van de 
elastinefunctie bij huid, die door UV-licht beschadigd is.

De extracellulaire matrix wordt hersteld. 

Dankzij de continue controle van de oppervlaktetemperatuur 
via het keramische handstuk wordt het vermogen van de ra-
diofrequenties automatisch gecontroleerd en de epidermis 
beschermd tegen oververhitting.

De innovatieve keramische elektrode vormt in tegenstelling tot 
metalen elektroden (nikkel-, chroom- of kobalthandstukken) 
de basis voor een volledig irritatievrij behandelingsproces. 

Absoluut veilig in het gebruik met snel zichtbare resultaten!

Elektroporatie 
Naaldloze mesotherapie – een met de Nobelprijs onderscheiden technologie
In tegenstelling tot de traditionele mesotherapie betreft het bij 
deze technologie een naaldloze procedure om grotere mole-
culen (bijv. in vet oplosbare) in de huid aan te brengen. Het 
pulserende elektromagnetische veld genereert een statische 
oplading van de lipide barrière, waardoor de hydrofiele poriën 
tijdelijk opengaan.

Na de elektrische impuls keren de poriën spontaan terug in 
hun originele positie.

Voor het gebruik van de elektroporatie is het aan te bevelen 
om de huidlagen die de opname van werkzame stoffen blok-
keren kunnen, te verwijderen. Uitstekend geschikt zijn mecha-
nische peelings, enzym- of fruitzuurpeelings – ideaal is hier de 
microdermabrasie.

Al direct na de eerste behandeling oogt het huidbeeld verfrist 
en stralend. Bij meerdere malen gebruik wordt een continue 
verbetering van het uiterlijk en de huidstructuur bereikt.

Belangrijkste toepassingen:

 Anti-agingbehandeling

 Behandeling van rimpeltjes

 Rehydratatie van de huid

 Versteviging van de huid

 Stimulering van de stofwisseling van de huid

MultifacePro

5 functies 

 Radiofrequentie
  Elektroporatie /  

naaldloze mesotherapie
 Autopolare Iontophorese
 Plasma

 Rood/blauw licht

MultifacePlus

3 functies 

 Radiofrequentie
 Elektroporatie / naaldloze mesotherapie

 Autopolare Iontophorese

Autopolaire iontoforese
Modernste generatie van een beproefde technologie
De iontoforese is een niet-invasieve methode die gebruik-
maakt van elektrische stroom om een hoge concentratie van 
een geladen, in water oplosbare substantie (bijv. werkzame 
bioactieve stoffen), transdermaal in de huid aan te brengen. 
De traditionele technologie heeft echter het nadeel dat de toe-
voer van werkzame stoffen door een te lange toevoer van een 
polariteit geblokkeerd wordt en de pH-waarde van de huid 
verandert.

De nieuwe autopolaire iontoforese biedt in vergelijking met de 
traditionele methode een reeks duidelijke voordelen. Ze vormt 
een aanzienlijk effectievere manier van iontoforese:

 Volledig computergestuurde functie 

 Onaangename stroomcontacten vervallen volledig

 Werkzame stoffen trekken aanzienlijk sneller in de huid

  De ongewenste wisseling van de pH-waarde tijdens de 
behandeling wordt gestopt

  Cellen worden continu geherpolariseerd en gestabili-
seerd

 Cellen blijven continu in staat tot opname

 Er wordt gewerkt met een aangepaste stroomsoort

  Verlaging van de polariteitswisseling tijdens de ionto- 
forese

  Rode plekken vanwege de toevoer van stroom worden 
vermeden

 Bijzonder geschikt voor gevoelige huid

Werkt een beslissende stap sneller.

Afb. Elektroporatie

Afb. Autopolaire iontoforese

Intensiteit Nieuwe stroomsoort

Geselecteerde polariteit

Behandelingstijd

Herpolarisatiecurve



Resultaten


