
Needling

De behandeling
Na het daverend succes van de Skin Roller met Micro-Needling om de huid op te spannen en rimpels weg te werken, 
presenteren we de elektronische versie voor klinieken. Deze naalden gaan sneller en doelgericht te werk, en zijn toch 
minder pijnlijk dankzij een elektronische regeling. De steriele micro-naaldjes voor éénmalig gebruik zijn gegroepeerd en 
doorprikken de huid net op de perfecte level, dankzij de regelbare diepte. De snelheid is eveneens variabel en wordt 
aangepast aan uw huidtype.

Doel van de elektrische roller is de huid te doorprikken, waarbij honderden uiterst kleine kanalen worden gemaakt. Tegelijk 
wordt ook het collageen aangemaakt waardoor de huid aanspant en lijntjes verminderen. De therapie is e�ciënt, veilig, 
beproefd en betrouwbaar.

We verdoven de huid eerst met een crème. Daarna gaan we diep reinigen, zodat alle sporen van resterende verdovende 
crème, maar ook eventuele make-up en transpiratie worden weggehaald, waarna een actief bestanddeel kan worden in 
gemasseerd. Dan wordt het toestel op de huid gezet. De medische professional gaat met zachte ronddraaiende 
bewegingen meerdere keren over de te behandelen zone.

Bij elke herhaling kan de diepte en de snelheid verhoogd worden. Een eerste indicatie van reactie is roodheid met eventueel 
kleine rode en/of blauwe puntjes. Sterke roodheid kan vanaf de eerste dag tot mogelijk 3 dagen. Eventueel kan na een 
aantal uur een kleine zwelling optreden, omdat de huid vocht creëert om de roodheid te bedwingen, maar ook deze is 
slechts tijdelijk. Deze reacties zijn een teken van activiteit en dus gewenst.
De verslapte huid van ons gelaat, hals of decolleté heeft vaak een boost nodig, het net doorprikken van de huid zelf is al een 
stimulatie op zich. Wij werken dit nog eens extra af door een actief bestanddeel over de huid te distribueren.

MULTINAALDPEN
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Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie. 

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
Ogen     €150
Volledige zone (gelaat / hals / decolleté) €150

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U wilt uw wegstrekbare rimpels op het gelaat  
    behandelen.
•  Ook de wegstrekbare rimpels van de hals en het  
    decolleté komen in aanmerking. Bijzonder   
    gunstige zones zijn de wangen en de zone rond de  
    mond en de ogen.
•  U wenst de huidverslapping van gelaat, ogen, hals  
    en decolleté aan te pakken.
•  Deze techniek werkt goed bij fijne huiden, en bij  
    do�e, vale huiden.
•  Ook oppervlakkige acnéputjes en – krasjes       
    verbeteren met needling.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  We raden u aan de verdovende crème 15 minuten op      
    voorhand aan te brengen.
•  Na de behandeling zal de behandelde zone roodheid       
    vertonen, en eventueel een kleine zwelling. Dit kan een  
    paar dagen aanhouden. Heeft u een gevoeliger huid, dan  
    zorgen wij voor aangepast medicatie.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Vanaf de eerste behandeling is een verbetering van de huid zichtbaar.
•  2 tot 3 sessies om de 4 tot 6 weken volstaan als start. Daarna volstaat één sessie om de drie maanden waarna we   
    kunnen overschakelen naar een jaarlijks onderhoud.

Andere toepassingen?
De needling-techniek wordt ook toegepast voor de stimulatie van haargroei op het hoofd. Daarover leest u meer in de 
specifieke infofiche.


