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Een microneedling behandeling met behulp van 
de SkinPen® is een huidverbeteringsmethode 
met minimale hersteltijd. Het is een manier 
om de huid te vernieuwen en te verstevigen 
zonder de opperhuid veel te beschadigen. De 
huid heeft niet veel hersteltijd nodig en de 
behandeling is niet erg pijnlijk. De SkinPen® bevat 
een kopje met 14 micro-naaldjes naaldjes, die 
kleine gaatjes maken in de huid. Deze gaatjes 
zijn niet zichtbaar voor het blote oog, maar 
”prikkelen” de huid precies genoeg om deze op 
een natuurlijke manier te boosten. Door deze 
prikkeling wordt het natuurlijke herstelproces van 
de huid in gang gezet. Door de stimulans in het 
bindweefsel komen groeifactoren vrij, die zorgen 
voor aanmaak van collageen en elastine, dat het 
bindweefsel versterkt. Micro-needling kan ingezet 
worden voor de behandeling van:

• Fijne lijntjes en rimpels  
• (Acne) littekens   
• Pigmentstoornissen   
• Grove huidstructuur/ grove poriën 

Prijzen

Hele gelaat + gedeelte hals (60 min.)  € 195,-
Pakket 3 behandelingen € 525,-
Pakket 6 behandelingen € 900,-
Per zone  In overleg

MICRONEEDLING 
MET DE SKINPEN®

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over de
SkinPen® behandeling op
www.iet-skin.nl
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Te verwachten resultaat
De celdeling van de opperhuid wordt verbeterd. 
Oude cellen schilferen in de weken na de 
behandeling versneld af en nieuwe cellen worden 
eerder aangemaakt. De opperhuid wordt weer 
mooi dun, waardoor verstoppingen minder kans 
krijgen om zich te nestelen. Overmatig pigment, 
dat in de opperhuid aanwezig is, schilfert mee af en 
vervaagt. Zonschade, ouderdomsvlekken en andere 
oppervlakkige pigmentvlekjes worden daardoor 
minder zichtbaar. Doordat ook het bindweefsel diep 
in de lederhuid door de behandeling gestimuleerd 
wordt, zult u na een kuur merken dat uw huid 
gladder wordt. Reliëf dat ontstaan is door (acne) 
littekens en rimpels zal geleidelijk verminderen. 
Omdat ook de doorbloeding verbetert, wordt 
de teint van de huid gezonder. 
Tot slot kunnen serums met hoogwaardige actieve 
werkstoffen, zoals hyaluronzuur, veel beter in de 
huid opgenomen worden. De huidtherapeut kan 
u adviseren welke producten u thuis, tussen de 
behandelingen door, kunt gebruiken om het effect 
te optimaliseren. 

HOE LANG DUURT HET VOOR 
DAT U RESULTAAT ZIET?

Het resultaat is niet meteen zichtbaar, maar zal 
zeer geleidelijk naar voren komen. De aanmaak 
van bindweefsel is namelijk een langzaam proces 
dat zich in de lederhuid afspeelt. Net als bij andere 
huid verbeterende therapieën geldt: hoe meer 
behandelingen, hoe groter het effect. Afhankelijk 
van de huidconditie zijn 3-6 behandelingen in 
kuurverband nodig voor een zichtbaar resultaat. 
Omdat de bindweefselcellen collageen gaan 
vormen en dit proces 8-12 weken duurt om uit 
te rijpen, zal het definitieve eindresultaat van de 
huidverbetering pas 3 maanden na de laatste 
behandeling het best zichtbaar zijn. 

DE BEHANDELING

Tijdens de behandeling wordt het Skinfuse lift 
HG serum aangebracht op uw huid, waarna de 
SkinPen® in verschillende bewegingen (horizontale, 
verticale en tot slot roterende bewegingen) over 
uw huid heen wordt gebracht. De behandeling 
voelt wat prikkend en scherp aan op de huid, maar 
is heel goed te verdragen. De behandeldiepte is 
afhankelijk van de indicatie en het huidoppervlak. 
De huidtherapeut bepaalt samen met u wat uw 
huid nodig heeft.

NA DE BEHANDELING

Na de behandeling zal de huid er rood uit zien. 
Tevens kan de huid prikkelend en warm aanvoelen. 
Deze verschijnselen zullen na 24 uur afnemen. 
De huid kan tot 3 na de behandeling een lichtroze 
kleur aanhouden. Door de versnelde celdeling kan 
uw huid eventueel ook licht gaan schilferen, waarbij 
de dode huidcellen loslaten. Na behandeling 
ontvangt u 2 huidverzorgingsproducten om het 
huidherstel te bevorderen. De huidtherapeut zal de 
benodigde nazorginstructies met u doornemen.  
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