
MEDISCH MICRO-NEEDLING 
COLLAGEEN INDUCTIE THERAPIE

voor

voor
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na 6 behandelingen

VOOR EN NA

VRAAG & ANTWOORD

HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING?

Voorafgaand aan de behandeling wordt 
de huid gereinigd. Vervolgens wordt 
een dunne laag Skinfuse® Lift HG 
aangebracht om de huid te beschermen 
tegen schuren en wrijven tijdens de 
behandeling. Tijdens de behandeling 
voelt u een vibrerende prikkeling op de 
huid. De behandeling duurt gemiddeld 
45 minuten. 

WAT VOEL IK DIRECT
NA DE BEHANDELING?

Afhankelijk van het behandelde gebied 
en de intensiteit van de behandeling zal 
de huid er wat roder uitzien en warm / 
prikkelend aanvoelen. Dit gevoel zal na 
enkele uren afnemen.

HOE VERZORG IK MIJN HUID
NA DE BEHANDELING?

In de komende 24 uur na de 
behandeling mag de Skinfuse® Lift 
HG extra aangebracht worden voor 
de nodige hydratatie. De volgende 24 
uur breng je de Skinfuse® RESCUE 
crème aan. Deze crème helpt de 
huid te kalmeren, te verzachten en te 
herstellen. 

WAT KAN IK DE DAGEN NA DE
BEHANDELING VERWACHTEN?

Na enkele dagen kan uw huid lichte 
schilfering vertonen door afstoting van 
dode huidcellen. Aanvankelijk kan de 
nieuwe huid wat lichter van kleur zijn, 
in vergelijking met de niet behandelde 
huid. Na verloop van tijd kleurt dit bij. 

WANNEER IS HET EINDRESULTAAT
VAN DE BEHANDELING ZICHTBAAR?

4 weken na een SkinPen kuur zullen de 
eerste huidverbeteringen zichtbaar zijn. 
Het aanmaakproces van collageen en 
de uitwerking hiervan, kan echter tot 
een jaar doorwerken. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de deelnemers 80% 
verbetering zagen na één maand, na 
6 maanden was dit verhoogd na een 
verbetering van 90%.

HOE VAAK MOET IK
DE BEHANDELING HERHALEN?

Bij een behandeling gericht op 
huidverjonging wordt een minimum 
van 3 behandelingen geadviseerd. Bij 
een behandeling van acnélittekens en 
andere intensere indicaties, worden 6 
behandelingen geadviseerd.

Ga voor een SkinPen behandeling naar:
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NA DE BEHANDELING

Afhankelijk van het behandelde gebied en de intensiteit van de behandeling 
zal de huid er wat roder uitzien en warm / prikkelend aanvoelen. Dit gevoel 
zal na enkele uren afnemen. De behandeling heeft een korte herstelperiode. 
Na de behandeling ontvangt u 2 nazorgproducten om het herstel te 
bevorderen. Dit is in de prijs inbegrepen. Voor een optimaal resultaat 
zijn 3 tot 6 behandelingen nodig met een interval van 4 weken.

COLLAGEEN INDUCTIE THERAPIE (CIT) 

De huid in de diepte vernieuwen, zónder oppervlakkige 
schade aan te richten en met minimale downtime. Dit kan 
met de SkinPen Collageen Inductie Therapie (CIT). De SkinPen 
is het eerste FDA goedgekeurde medische micro-needling 
systeem ter wereld. Het is tevens als enige systeem FDA 
goedgekeurd voor het veilig en eff ectief behandelen van 
acné-littekens. Naast het behandelen van acné-littekens, 
is een behandeling met de SkinPen geschikt voor het 
verstevigen en egaliseren van de huid door het stimuleren 
van fi broblasten, die collageen en elastine aanmaken. Ook 
fi jne lijntjes verminderen of verdwijnen en poriën verfi jnen 
met behulp van de medische micro-needling behandelingen.

De SkinPen is krachtiger, preciezer en veiliger dan ooit 
tevoren! De naalddiepte kan in tegenstelling tot veel 
andere micro-needling systemen op de naald zelf worden 
ingesteld en gaat hierdoor nooit dieper of oppervlakkiger 
in de huid dan ingesteld. Daarnaast is de SkinPen het 
enige micro-needling systeem waarmee bewezen zuivere 
microkanaaltjes gemaakt worden. Dit is beide uniek en de 

veiligheid van de behandeling is hiermee gewaarborgd.

HOE WERKT MEDISCH MICRO-NEEDLING?

Met medisch micro-needling wordt, door middel van hele kleine, steriele naaldjes 
die vibrerend op de huid terecht komen, kleine microkanaaltjes in de huid gemaakt. 
Tijdens de behandeling wordt het natuurlijk herstelproces diep in de huid geactiveerd 
waardoor nieuw collageen (type 3) en elastine wordt aangemaakt. De huid wordt 
hierdoor steviger en voller en de huidteint egaler, frisser en stralender. Medisch 
micro-needling is eff ectiever en zorgt daardoor voor een zichtbaarder resultaat.

INDICATIES SKINPEN – CIT

Een SkinPen collageen inductietherapie kan voor vele indicaties worden ingezet: 
(Acné) littekens, fi jne lijntjes, pigmentvlekjes (bijv. zonbeschadigingen), doff e 
huid, grove huidstructuur, striae / striemen, vergrote poriën, verslapte huid.

VEILIGSNEL
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COMFORTABEL

LAAG RISICO

VOOR ALLE
HUIDTYPEN

90%

TEVREDEN
CLIËNTEN
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