
Acné & cystenbehandelingen

De behandeling
Acné is een aandoening van de talgklieren en komt voor bij verschillende huidtypes, gaande van de klassieke vette huid tot 
de overgevoelige droge huid.

Er bestaan verschillende vormen van acné-letsels:
•  Talgklieren met een grote, doorlaatbare opening: vette huid, brede poriën
•  Talgklieren met gesloten opening: zwarte puntjes, kleine onderhuidse talgcysten of grote diepe cysten
•  Ontstoken talgklieren met roodheid en puisten
•  Littekens: rode, bruine, putjes en inzinkingen

Elke vorm kent een andere behandeling die we ook steeds perfect afstemmen op uw specifiek huidtype. 

De volledige behandeling omvat:
•  Reiniging 
•  Chemische peeling of infiltratie van de talgklieren met de meso-strip
•  Behandeling van cysten en zwarte puntjes
•  Behandeling van de ontsteking
•  Verbeteren van de rode of huidskleur
•  Behandeling van de putjes met laser is een afzondelijke sessie, a�ankelijk van soort litteken
•  Aanbrengen van verzachbruine tende crèmes

Wanneer is dit iets voor mij?
De behandeling is geschikt voor bijna alle vormen 
van acné-letsels. 
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Waar moet ik rekening mee houden?
•  Lichte roodheid vlak na de behandeling.
•  Kleine wondjes na het verwijderen van de cysten.
•  Lichte vervelling na twee dagen. Deze vervelling kan 4  
    tot 7 dagen duren. 



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
€150
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  De behandeling van acné is een samenspel van verschillende therapieën. Naast medicatie en de verzorgende crèmes, is     
    een medische acné behandeling een onmisbaar element in de doeltre�ende aanpak van deze aandoening.
•  De Medische Nasa LED lamp vermindert de ontsteking en zorgt voor een verbetering van de huidstructuur (deze    
    therapie dient u apart te reserveren van de acné - en cystenbehandeling). Lees meer over de LED.


