Mesoneedling
Wat is mesoneedling?

Mesoneedling is de benaming voor
huidverbetering door de combinatie van
microneedling en mesotherapie.
Microneedling is het maken van minuscule,
verticale kanaaltjes in de huid met een
vibrerende pen met kleine, steriele naaldjes.
Deze minuscule kanaaltjes zijn niet zichtbaar
voor het blote oog, maar ‘verwonden’ precies
genoeg om de huid op een natuurlijke manier
te activeren.
Mesotherapie is het oppervlakkig inbrengen
van actieve ingrediënten als hyaluronzuur,
vitamines en anti-oxidanten in de huid.
Wanneer je deze twee methodes combineert
krijg je mesoneedling. Een tussenstof wordt
op de huid aangebracht en met behulp van
microneedling de huid ingesluisd. Het
natuurlijke herstelproces in de huid komt op
gang en de aanmaak van collageen en
elastine wordt gestimuleerd. De verstelbare
naalddiepte maakt het mogelijk de
behandeling aan te passen aan uw individuele
behoefte. Het resultaat is een stevigere,
gladdere huid en een egalere teint.

ingrediënten. Deze zullen door de gemaakte
kanaaltjes dieper in de huid opgenomen
worden. Voor welk serum gekozen wordt, is
afhankelijk van de indicatie en uw wensen.
Tijdens de behandeling wordt de vibrerende
pen met roterende bewegingen over uw huid
verplaatst. De behandeling zal aanvoelen als
kleine prikjes in de huid en wordt over het
algemeen goed verdragen. Afhankelijk van de
indicatie kan er soms gebruik worden
gemaakt van een verdovende crème voor de
behandeling.

Indicaties

De behandeling

De huidtherapeut analyseert de huid om de
de intensiteit van de behandeling te bepalen.
Deze worden aangepast aan uw klacht en
huidtype. Tijdens de behandeling wordt er
gebruik gemaakt van een serum. Dit serum
kan een hoge concentratie van één ingrediënt
bevatten, of een combinatie van meerdere

Het resultaat

Uw huid zal na de behandeling in meer of
mindere mate rood zijn. Afhankelijk van de
intensiteit van de behandeling kan dit
samengaan met kleine puntbloedinkjes of
schaafwondjes. De huid kan schraal
aanvoelen alsof u te lang in de zon hebt
gezeten. Deze effecten van de behandeling
trekken binnen enkele dagen weg.
De behandelde huid is gevoelig voor zonlicht.
Stel daarom de huid tot zes weken na de
laatste behandeling zo min mogelijk bloot aan
UV straling (zowel zon als zonnebank). Wij
adviseren in deze periode dagelijks een
zonnebrandcrème te gebruiken (minimaal
factor 30). Enkele dagen na de behandeling is
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Er zijn verschillende indicaties die behandeld
kunnen worden met mesoneedling, zoals;
 Verouderde en verslapte huid
 Rokershuid
 Fijne lijntjes en rimpels
 Grove poriën
 Restlittekens na acne
 Littekens
 Zonbeschadiging

de teint van de huid weer stralend en
glanzend. De huid voelt schoon en fris aan.
Het proces dat in de huid op gang is gebracht
heeft tijd nodig om het gewenste resultaat te
bereiken. Gemiddeld zal er na twee tot vier
weken al een subtiele verbetering zichtbaar
zijn. Het uiteindelijke resultaat zal in de
maanden na de behandeling geleidelijk aan
steeds meer zichtbaar worden.

vergoeding in aanmerking te komen. Dit
betreft echter alleen de behandelingen op
medische indicatie. 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
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
helon.nl
info@helon.nl

Aantal behandelingen

De behandeling kan worden herhaald na 4 tot
6 weken. Het aantal behandelingen is
afhankelijk van de indicatie en wordt
besproken tijdens de intake.

Kosten

De prijs van de behandeling is afhankelijk van
de indicatie en intensiteit. Dit wordt
besproken tijdens het intakegesprek. Een
indicatie van de kosten is 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
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