Microdermabrasie
Wat is microdermabrasie?
Bij de microdermabrasie methode verwijdert
de huidtherapeut met speciale apparatuur, op
een pijnloze manier, een laagje van de
opperhuid. De dieptewerking kan met dit
apparaat nauwkeurig worden gecontroleerd.
Door de behandeling wordt de huid
gestimuleerd nieuwe cellen aan te maken en
de productie van collageen en elastine wordt
verhoogd. Ook de doorbloeding wordt
gestimuleerd. Het resultaat is een huid die
glad en soepel aanvoelt.

Diepe behandeling van de opperhuid (tot op
de lederhuid).
Bij deze behandeling gaat de werking dieper.
De huid wordt gestimuleerd tot het aanmaken
van nieuwe huidcellen en de doorbloeding
verbetert. Afhankelijk van de gevoeligheid van
de huid kan deze, variërend van een paar uur
tot enkele dagen, wat rood en gezwollen zijn.

Indicaties:





Vermoeide (rokers)huid
Milde huidveroudering
Milde acnelittekens
Grove huidstructuur

De behandeling

Oppervlakkige behandeling van de dode
huidcellen in de opperhuid.
Dode huidcellen worden verwijderd, verstopte
poriën gaan open en de teint van de huid
wordt weer fris en glanzend. De huid voelt
schoon en fris aan. De huid kan tot enkele
dagen na de behandeling gevoeliger
aanvoelen alsof u in de wind hebt gelopen of
in de zon hebt gelegen.

Diepe behandeling tot in de lederhuid.
Bij deze behandeling gaat de werking tot in
de lederhuid. Ook hier geldt dat de huid wordt
gestimuleerd tot het aanmaken van nieuwe
huidcellen en verbetering van de
doorbloeding. Grotere onregelmatigheden,
zoals littekens en diepe acnelittekens, worden
met dit niveau intensiever behandeld.
De onregelmatigheden verdwijnen of
vervagen en de huid voelt weer glad en
soepel. De huid is na de behandeling rood en
wat gezwollen, tevens kunnen er direct na de
behandeling puntbloedingen en
schaafwondjes zichtbaar zijn. Dit geneest
zonder littekenvorming. Het aantal
behandelingen wordt bepaald aan de hand
van de indicatie.
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Bij de behandeling worden, met behulp van
een fijne straal steriele kristallen of
microdiamanten (afhankelijk van het
apparaat), dode en beschadigde huidcellen
verwijderd. Hoeveel er van de opperhuid
wordt verwijderd, is afhankelijk van de
indicatie. De huidtherapeut analyseert de huid
nauwkeurig en stemt de behandeling af op
het huidtype.

Kosten
De prijs van de behandeling is afhankelijk van
het te behandelen gebied en wordt besproken
tijdens het intakegesprek. Een indicatie van
de kosten is ook telefonisch verkrijgbaar of te
vinden op onze website.

Vergoeding
Alle behandelingen bij Helon worden
uitgevoerd door, en onder medische
supervisie van, BIG-geregistreerde
dermatologen en huidtherapeuten van ZGT.
Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van
veel zorgverzekeraars om voor een eventuele
vergoeding voor microdermabrasie in
aanmerking te komen. Controleer uw polis of
vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van
de vergoeding en de eventuele voorwaarden.

Wie zijn wij?
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
biedt een compleet scala aan behandelingen
op het gebied van bijna elke vorm van
huidproblematiek.
Helon bestaat uit drie afdelingen:
 Helon Huid- en Laserkliniek
 Helon Esthetiek
 Helon Huid- en Oedeemtherapie

Contact
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
www.helon.nl
info@helon.nl
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