Camouflagetherapie
Wat is camouflagetherapie?
Camouflagetherapie maakt het mogelijk om
kleurafwijkingen van de huid tijdelijk minder
zichtbaar te maken. De camouflagecrèmes
met hoge concentraties pigmentstoffen
kunnen door zowel mannen als vrouwen
gebruikt worden.

De behandeling
Tijdens de behandeling heeft de
huidtherapeut een palet aan kleuren
beschikbaar en kijkt samen met u welke kleur
het best overeenkomt met uw huidskleur.
Voor een optimaal resultaat kan het nodig zijn
om kleuren te mengen. Wanneer de
uiteindelijke kleur is bepaald, wordt aandacht
besteed aan het, wanneer nodig, mengen en
aanbrengen van de crèmes. U krijgt alle tips
en adviezen die u nodig hebt om thuis zelf
een zo natuurlijk mogelijk resultaat te
bereiken.

Resultaten

Aantal behandelingen
U krijgt tijdens de behandeling uitgebreide
uitleg en begeleiding waardoor over het
algemeen één behandeling voldoende is. Is er
een groot verschil in huidskleur tussen de
zomer en winter? Dan kan het zinvol zijn om
tussendoor een nieuwe kleur te laten bepalen.

Duur behandeling
Er wordt altijd gestart met een korte intake
waarin alles besproken wordt wat met uw
huidprobleem te maken heeft. Daarna komen
de kleurbepaling en het aanleren aan bod. Dit
alles neemt meestal 45 minuten tot een uur in
beslag.

Kosten

De prijs van de behandeling is afhankelijk van
de tijdsduur en wordt besproken tijdens het
intakegesprek. Ook de aanschafkosten van de
camouflageproducten en –hulpmiddelen
worden besproken. Een indicatie van de
kosten is ook telefonisch verkrijgbaar of te
vinden op onze website.
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Het resultaat van deze behandeling is
tweeledig: het vinden van een kleur die de
kleurafwijking in uw huid zo goed en
onopvallend mogelijk camoufleert en het zelf
aanleren van de technieken voor het
aanbrengen van de camouflagecrèmes.

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 camouflagetherapie en
camouflageproducten 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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