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ME LINE®

PIGMENTBEHANDELING

VOOR NA

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over 
ME-Line behandeling op
www.iet-skin.nl

ME-Line® is een behandelkuur die speciaal 
ontwikkeld is voor het aanpakken van ‘moeilijk 
behandelbaar pigment’. We kunnen hiermee 
onder andere melasma (zwangerschapsmasker) 
behandelen of ander pigment dat op andere 
therapieën niet goed reageert. De ME-Line®

behandeling bestaat uit 3 tot 4 behandelingen in 
de kliniek in combinatie met het gebruik van een 
aantal therapeutische thuisproducten. Het gebruik 
van deze thuisproducten is essentieel voor de 
effectiviteit van de behandelkuur en verplicht voor 
het starten van de behandeling. De producten 
zijn zo samengesteld dat ze elkaar versterken en 
optimaal in de huid kunnen penetreren om zo 
ook het dieper gelegen pigment aan te pakken. 
Vanwege de verschillende ingrediënten van de 
producten kunnen wij zowel de lichte als donkere 
huid veilig en effectief behandelen.  

Te verwachten resultaat 
Na een maand kunt u al vermindering van 
de pigmentvlekken zien. U zal merken dat de 
algehele huidconditie ook verbeterd is. De huid 
ziet er minder grauw uit, krijgt meer glans terug 
en f ijne lijntjes zullen minder zichtbaar zijn. De 
beste resultaten zullen zichtbaar zijn na zo’n 4 
tot 5 maanden. Aangezien bij pigment de kans 
op recidief hoog is, dient u enkele producten 
te blijven gebruiken na het afronden van de 
behandeling. De huidtherapeut zal dit met u 
doornemen tijdens het evaluatiegesprek.
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Prijzen: 

1e behandeling (Maskerbehandeling)  € 150,00
2e behandeling (ID behandeling)             €  155,00
3e behandeling (Maskerbehandeling) €  150,00

Optioneel:
4e behandeling (ID behandeling)             €  155,00

Me-line Day  € 99,00
Me-line Night  € 99,00
Moist  € 72,50
Home Mask  € 79,00

VOOR- EN TIJDENS 
DE BEHANDELING

Voorafgaand aan de behandeling maken wij 
graag foto’s van uw huid met onze VISIA® 

huidscan, om zo de huidige huidconditie 
nauwkeurig in kaart te brengen en resultaten 
te analyseren tijdens het behandeltraject. 
Vervolgens wordt er gestart met een 
maskerbehandeling. De huid wordt voorbereid 
met een speciaal serum, die de huid optimaal 
voorbereid op het masker. Na een paar minuten 
brengt de huidtherapeut daaroverheen het 
masker aan. Dit laten wij ongeveer 30 minuten 
inwerken op de huid. U zal in het begin een sterk 
prikkelend gevoel ervaren maar dit zal na een 
paar minuten afnemen. 

Als derde stap wordt uw huid nabehandeld met 
een hyaluronzuur serum en zonbescherming. 
Na 3 dagen zult u starten met het gebruik van de 
thuisproducten. De huidtherapeut zal u voorzien 
van de juiste informatie en instructies over de 
thuisproducten. 

Na 4 tot 6 weken komt u terug voor de tweede 
behandeling, de zogenoemde ID behandeling. 
Deze behandeling bestaat uit het aanbrengen 
van een verhelderend serum in combinatie met 
microneedling. Het serum wordt met behulp van 
een microneedling pen de huid ingesluisd, om zo 
het dieper gelegen pigment te verminderen. 
Na 4 tot 6 weken komt u weer terug voor een 
tweede maskerbehandeling.

NA DE BEHANDELING

De herstelperiode van de behandelingen duurt 
enkele dagen. Na de maskerbehandeling zal 
uw huid de eerste 2 dagen wat strak aanvoelen 
en iets roder zijn. Vervolgens kan u huid gaan 
schilferen. Dit is gewenste reactie en zal na 
zo’n 3-5 dagen weer wegtrekken. Na de ID 
behandeling is uw huid wat rood vanwege de 
microneedling, maar van deze behandeling zal 
uw huid niet gaan schilferen. De huidtherapeut 
zal u na elke behandeling voorzien van de juiste 
nazorginstructies


