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Je hebt aangegeven interesse te hebben in een Dermapen behandeling. Hierover hebben we jou inmiddels mondeling uitgebreid
geïnformeerd. Om een goed inzicht te hebben in de voordelen, maar ook de mogelijke contra-indicaties en eventuele nadelen, krijg je deze
informatie mee om het nog eens op je gemak door te nemen.

Dermapen staat voor een veilige, effectieve en pijnloze behandeling van de huid en laat deze volledig in tact. Dermapen is geschikt voor toepassing
op o.a.
•  de verslapte, verouderde huid
•  specifieke lijnen op de bovenlip
•  vergrote poriën
•  striae
•  littekens (door acne, operatie- en/of brandwonden)
•  rimpels en lijntjes
De Dermapen is zo geavanceerd dat zelfs delicate en lastiger bereikbare gebieden, zoals rond de lippen, ogen en op de neus moeiteloos behandeld
kunnen worden. Wij beoordelen jouw indicatie en je huid om daarop de voor jou meest geschikte behandeling of een Dermapen behandelplan
af te stemmen.

z.o.z. voor meer informatie

uitgebreide informatie over onze dienstverlening kun je vinden op: www.huidzorgdrenthe.nl

HuidZorg Drenthe heeft vestigingen in Emmen en Hoogeveen

De DermapenTM:
De Dermapen biedt een veilige behandeling ter verbetering van de huid met behulp van de meest moderne techniek op het gebied van ‘Micro
Needling Therapie’. Een zeer effectieve en veilige manier van huidverbetering. Geschikt voor alle huidtypes. Naarmate je huid ouder wordt,
produceert deze minder collageen. Collageen zorgt voor de stevigheid en souplesse van de huid. Als de collageenproductie dus vermindert
verliest de huid zijn span- en trekkracht. Ook de celdeling wordt minder wanneer we ouder worden. Wat doet die Dermapen nou precies? De
kop van de Dermapen bevat zoals gezegd heel fijne naaldjes die microscopisch kleine kanaaltjes in de opperhuid maken. Hierdoor wordt het
natuurlijke proces gestimuleerd en worden de cellen in diepere huidlagen aangezet tot een hogere collageenproductie. Ook krijgt de huid
door behandeling met de Dermapen een impuls om zich te vernieuwen en worden huidverzorgingsproducten beter opgenomen.

vervolg Dermapen TM
behandeling
Waaruit bestaat de Dermapen behandeling?
Vóór de behandeling wordt een hyaluronzuur serum aangebracht op je huid. Hyaluronzuur is eigenlijk een lichaamseigen stof. Het heeft
meerdere functies en wordt in cosmetica gebruikt omdat het goed vocht vast kan houden. De Dermapen gaat met roterende bewegingen
over de huid in het te behandelen gebied. Deze behandeling voelt aan als kleine prikkelingen in de huid, die goed te verdragen zijn. Wanneer
de behandeling op gevoelige gebieden wordt gebruikt en wanneer de naaldlengte hoger wordt ingesteld, dan kan er desgewenst gebruik
worden gemaakt van verdovende crème.
Hoe ziet de huid eruit na een Dermapen behandeling?
Afhankelijk van het type huidoppervlak en de soort behandeling, zal de behandelde huid er roze/rood uitzien. Bij het ene huidtype is
dit snel verdwenen, bij de andere kan er enige tijd wat roodheid zichtbaar blijven. Het is wel van belang om de huid na de behandeling
goed te beschermen en liefst intensieve zonnestraling te voorkomen. Gebruik indien dat niet is te vermijden een zonnebrandcrème met
een beschermingsfactor van minimaal 30. Sowieso is het van belang om gedurende ongeveer een week een serum aan te brengen op het
behandelde gebied.
Wanneer kan ik resultaat verwachten van de Dermapen behandeling?
Het proces dat door de behandeling met de Dermapen in de huid op gang wordt gebracht, heeft tijd nodig om optimaal resultaat te bereiken.
Na gemiddeld 2 tot 4 weken zal er verbetering zichtbaar zijn, terwijl de uiteindelijke verbetering  geleidelijk zichtbaarder wordt.

VERZORGING VAN DE HUID TUSSEN DE DERMAPEN BEHANDELINGEN DOOR:
STAP1
Om het effect van de behandeling zo lang mogelijk te behouden, adviseren wij om dagelijks hydraterende crème aan te brengen op de
behandelde huid. In overleg met je huidtherapeut kun je huidverbeterende verzorgingsproducten gebruiken die gericht jouw indicatie
kunnen verbeteren. Zo wordt een optimaal resultaat van de Dermapen behandeling bereikt.
STAP2
Bescherm je huid optimaal tegen UV-blootstelling met een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (minimaal factor 30) of
met een herstellende camouflage make-up (Lycogel). Dit is belangrijk voor de regeneratie en het behoud van vitale huidcellen. Deze worden
hierdoor beschermd tegen versnelde veroudering en ter voorkoming van pigmentvorming.

Vergoeding zorgverzekering:
In veel gevallen wordt de behandeling in het gezicht (bijvoorbeeld bij acnelittekens) vergoed, mits je een aanvullende verzekering hebt.
Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden. Behandelingen van cosmetische aard worden niet vergoed. Heb je nog vragen naar aanleiding van
deze informatie, neem dan gerust contact met ons op.
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