
Wat is microneedling?
Microneedling is een niet invasies behandeling die teken 
van o.a. huidveroudering en acne littekens verbeterd. Het 
gaat bepaalde huidcondities bestrijden door in de huid 
kleine micro kanaaltjes te creëren met een apparaat op basis 
van micro naalden. Het maken van gecontroleerde schade 
zorgt ervoor dat de epidermis niet beschadigt raakt. Het 
activeert het natuurlijke helingsproces. Waardoor het lichaam 
gedwongen is om meer collageen in het behandelende 
gebied aan te maken. Ook bekend als Collageen 
stimulerende therapie.

Huidcondities die baat hebben bij Microneedling
- Acne littekens
- Fijne lijntjes en rimpels
- Grove Poriën
- Ruwe huidstructuur
- Striae
- Verslapping
- Hyperpimentatie
- Zonschade
- Oneven huidskleur/structuur

Voordelen microneedling
- Mooie glow
- Egale huid
- Verstevigd de huid
- Vermindert fijne lijnen en rimpels
- Vermindert littekenvorming
- Collageen inductie therapie
- Zelf herstellend vermogen zorgt voor betere huidstructuur
- Mooie resultaten met korte hersteltijd
- 80% product opname tijdens de behandeling
  (normaal 7-10%)

Hoe werkt het?
Microneedling Triggert het lichaamseigen 
wondhelingsproces. Tijdens dit proces gaat het omliggende 
gezonde huidweefsel reageren door meteen de huid te gaan 
herstellen. Het triggert de productie van het collageen en 
verbetert de elastine waardoor de dermale/huid structuur 
gaat verbeteren. Op deze manier worden de huidlagen 
her opgebouwd en bestrijden we de fijne lijnvorming, 
huidstructuur en littekenvorming.

Contra Indicaties/niet behandelen bij
- Zwangerschap, Borstvoeding
- Keloid of hypertrofische littekenvorming
- Eczeemgevoeligheid
- Psoriasis
- Actieve Acne
- Rosacea
- Couperose
- Slechte huidbarriere
- Historie van actinische keratose
- Herpes
- Diabetis
- Aanwezigheid van wratten
- Opliggende huidverheving of huidletsels op
   de behandelende zones
- Tatoeage in gezicht
- Bloedverdunners
- Huidverdunnende medicatie
- Chemotherapie of bestraling
- (Huid) kanker patiënten
- Allergie voor roestvrijstaal
- Wonden of geïrriteerde huid
- Chemische peeling in de afgelopen 2 weken
- Botox in de afgelopen 2 weken, andere injecties/fillers in
  de afgelopen 4 weken.
- Niet onder de 18 jaar
- Sclerodermie, auto-immuunziekte verharding en stijfheid
   van de bindweefsel.

Microneedling voor een sterke en stralende huid
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MicroNeedling respons en Nazorg Instructies.
Tijdens en na de behandeling zijn er enkele punten waar 
je rekening mee moet houden, de huid kan een bepaalde 
respons geven in de vorm van onderstaande huidreacties:
Droog, zwelling, oncomfortabel gevoel, roodheid, lichte 
bloeduitstorting, schilfertjes.

Daarnaast kan de huid wat strak/en jeukerig aanvoelen 
tijdens de 1eerste 12-48 uur. Afhankelijk van de diepte tijdens 
de behandeling kan de huid er ook rood en geïrriteerd gaan 
uitzien gedurende 2-3 dagen.

De Nazorg instructies zijn belangrijk om het herstel van de 
huid optimaal te ondersteunen en een gezonde huid te 
bereiken. Onderstaande richtlijnen vertellen je exact wat te 
doen na de behandeling.

- 4 uur
•  Raak je huid de eerste 4 uur niet aan

- 12 uur
•  Reinig je gelaat niet en breng geen make up aan.
•  Blijf zoveel mogelijk binnen ivm zonlicht. Mocht het niet
 lukken draag een hoed met een rand. Want er mag de
 eerste 24 uur geen producten op het gezicht worden
 aangebracht.

- 48 uur
•  Breng geen koude kompressen of ijspacks aan.
•  Vermijd Ibruprofen of andere ontstekkingsremmers.
•  Na de eerste 24 uur reinig je zacht het gelaat en breng je
 een fysische spf 30+ aan.

- 72 uur
•  Vermijd zware lichamelijke inspanning of enige activiteit
 dat kan leiden tot verhoogde bloedcirculatie naar het
 gelaat. Denk aan sport, sauna, zwemmen.
•  Vermijd hoge actieve werkstoffen (inclusief hydroxyzuren,
 Vitamine A, Retinol.
•  Kies voor Minerale make up zoals onze merk Jane Iredale
 indien dit noodzakelijk is.
•  Blijf van korstjes, blaren en schilfers af. Dit kan littekens
 veroorzaken.


