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Plasmalift er en innovativ nyhet innen kosmetiske hudfornyende  behandlinger.  

Plasmalift med Plasmapen virker ved ionisering av gasspartikler i luften mellom spissen på 
apparatet og huden, for å danne plasma. Nitrogengass omdannes til plasmaenergi hvilket 
resulterer i sublimasjon/fordampning av huden. Resultatet ses umiddelbart. Plasmapen tilbyr et 
alternativ til invasive kirurgiske kosmetiske prosedyrer med redusert nedetid. Plasmalift 
teknologien leverer kontrollert oppvarming til huden uten å skape åpne sår. Det er ingen kutting i 
huden eller blødning under behandling da man kun jobber I det øverste hudlaget. 
 
Systemet er svært presis og sprer ikke varme til omkringliggende områder, noe som betyr at det er 
perfekt å bruke på områder som øyelokk (øvre og nedre) og linjer/rynker rundt munnen og på hals. 

 









Hva kan behandles? 
 

• Øyelokk  (ikke-kirurgisk øyelokksoperasjon), blefaroplastikk  
• Oppstrammning av løs hud/ og poser under øynene  
• Ujevnheter på hud og godartede lesjoner, inkludert vorter, fibromer  pigmentering og 

solflekker  
• Forbedring av arr etter operasjoner, akne-arr og strekkmerker  
• Linjer og rynker rundt munnen  
• Oppstramming av hud på hals 

 
Effekten 
 

• Plasmalys fordamper bort overflødig hud og fett 
• Plasmalys i motsetning til varmlys som f.eks. laser, har ingen ødeleggende effekt på 

huden, gir remodellering og oppstrammende effekt på hudceller. 
 

Fordeler med behandling? 

Du unngår risiko knyttet til kirurgi: 

• Infeksjon eller reaksjon på anestesi 

• Midlertidig nummenhet av øyelokk hud 

• Tørre, irriterte øyne 

• Midlertidige visjonendringer, for eksempel dobbeltsyn 

• Svekket øyelokkfunksjon 

• Arrdannelse 

• Skade på øyemusklene 

• En svært liten risiko for blindhet på grunn av blødning bak øyet 

Hvordan ser etterbehandling ut? 

•  Små sårskorper kan forekomme, men de går ned etter 5-7 dager 
•  Så lenge sårskorpene er synlige, kan området ikke sminkes 
•  Etter behandling er det vanlig med 2 eller 3 dager lett hevelse 
•  Når sårskorpene forsvinner, kan huden fremdeles være litt rød, nå kan det dekkes med 

makeup og solfaktor 
• Når sårskorpene er vekk anbefales å bruke rødmedempende kremer som samtidig 

stimulerer hudens gjenoppretting.  
 

Hvor lang varighet har behandlingen? 
 
Resultatet er varig, noen trenger to til 4 behandlinger, avhengig av problemområdet som 
behandles. F.eks hvor mye overflødig hud det er på øyelokkene eller hvor mye linjer/rynker man 
har på overleppen.  Plasmalift stopper ikke den genetiske aldringen i huden. Livsstilsfaktorer som 



røyking, alkoholforbruk og langvarig soleksponering kan hemme varigheten av resultatet. Man 
anbefaler en konsultasjon hos sykepleier/lege som utfører behandlingen først. Behandlingen kan 
fortsatt utføres samme dag. 

 
Bivirkninger og risiko 
 
Plasmalift er en trygg behandling på grunn av sin ikke-invasive karakter.For å unngå eventuelle mer 
alvorlige bivirkninger som hyperpigmentering, følg ettervern regime.Plasmapen skal ikke gjøres 
dersom du er gravid eller ammer. Selv om noen mørkere hudtyper er egnet for denne 
behandlingen, er det ikke anbefalt.  Dette er fordi det er en høyere risiko for hyperpigmentering 
(mørke flekker) eller hypopigmentering (lyse flekker).  
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