
 
  

The Peeling Company hecht veel waarde aan het informeren van haar klanten. Wij geloven dat het behalen van een goed 
resultaat mede a>angt van een goede voorlich?ng. Onderstaande informa?e heeA als doel u te informeren over onze 

microneedling behandeling. Mochten er vragen zijn, horen wij het graag. 

Wat is een Microneedling behandeling:  
Microneedling is de huid de boodschap geven zichzelf te vernieuwen door middel van micro kanaaltjes in de 
verschillende huidlagen te maken in combina:e met lichte vibra:e. Dit s:muleert de produc:e van collageen, 
elas:ne (bindweefsel) en andere genezingsprocessen. Hoge concentra:es werkstoffen kunnen hierdoor dieper in de 
huid worden ingebracht. Wij maken gebruik van het beste microneedling apparaat op de markt, namelijk de 
Dermapen!  

Voor wie is een microneedling behandeling geschikt?  
Rimpeltjes en fijne lijntjes, Zonbeschadigde huid, Vale rokershuid, Hyperpigmenta:es, Grove poriën en oneffen 
textuur, Oppervlakkige acne liMekens of gewoon op je huidcondi:e gezond te houden.  

Contra-indica:es:  
Microneedling is niet geschikt bij: Ac:eve herpesinfec:es, zoals koortslip – Huidkanker - Infec:es - 
Huidbeschadigingen. zoals; eczeem, psoriasis, open wonden - Huidverbranding - Gebruik bloed verdunnende 
medica:e - Gebruik van huid verdunnende medica:e - Overige niet verklaarbare huidbeschadigingen – Slechte 
wondgenezing - Diabetes, enkel na raadpleging arts. 

Hoeveel behandelingen zou ik moeten ondergaan?  
AUankelijk van de aandoening zijn er gemiddeld drie tot zes maandelijkse behandelingen in kuurverband nodig voor 
een zichtbaar resultaat. Door in kuurverband te behandelen, kan de voortgang van het proces bewaakt worden. 
Iedere behandeling met de Dermapen zal een boost geven aan je huid. Voorafgaand aan de eerste behandeling en 
tussen:jds worden er foto’s van de huid gemaakt, zodat de verbetering van uw huid goed gevolgd kan worden. Hoe 
snel de behandelingen elkaar mogen opvolgen is aUankelijk van de condi:e van de huid. Normaal gesproken wordt 
deze behandeling 1x in de 4/ 5weken herhaald. Bij microneelding is het niet zo “hoe sneller achter elkaar, des te 
beter het resultaat”. De huid hee_ :jd nodig om zich op te bouwen en dus te verbeteren. Microneedling kan ook 
gecombineerd worden met een peeling. In het geval van ac:eve acne is het namelijk eerst belangrijk om de 
ontstekingen te verminderen. In sommige gevallen worden de behandelingen om en om ingepland. Eerst een 
peeling, twee weken later microneedling etc. 

Voorafgaand aan de behandeling:  
Kom je voor de eerste keer, dan vindt er al:jd een kosteloos intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek zal de specialist 
samen met jou alle persoonlijke gegevens doornemen. Daarna zal er uitgebreid ingegaan worden op de 
microneedling behandeling zelf, jouw verwach:ngen, mogelijk resultaat en eventuele contra-indica:es. Na akkoord 
worden er foto’s van je gezicht gemaakt, met als doel het bepalen van ons startpunt m.b.t. het te behalen resultaat. 
Tijdens het gesprek wordt er ook een toestemmingsformulier getekend waarmee je de specialist toestemming gee_ 
om de microneedling behandeling uit te voeren.  

Hoe verloopt de behandeling?  
Als start van de behandeling wordt de huid eerst gereinigd, daarna brengen we een verdovende crème aan om de 
huid voor te bereiden op de microneedling. Deze moet ongeveer 10 minuten intrekken. Elk gebied wordt vervolgens 
behandeld met een andere naald lengte. Welke naaldlengte gebruikt wordt hangt mede af van de huiddikte en 
ondergrond. Om de huid intensief te hydrateren, maken we gebruik van een Hyaluronserum. Deze wordt door de 
Dermapen nog dieper de huid ingesluisd. Daarna brengen we een kalmeren vliesmasker aan en sluiten we af met een 
spf om jouw huid te beschermen. Bij elke behandeling worden er nieuwe naalden gebruikt. Wij gebruiken NOOIT 
twee keer dezelfde naalden.  
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Wat kan ik direct na een behandeling verwachten?  
Na de behandeling kan de huid iets trekkerig en droog aanvoelen en roodheid vertonen het oogt net alsof u iets te 
lang in de zon hee_ gezeten. Dezelfde dag zal er nog veel roodheid aanwezig zijn en na 1 a 2 dagen is dit in de meeste 
gevallen al weer verdwenen. Een goede nabehandeling met de thuisverzorgingsproducten is noodzakelijk. Gebruik op 
de dag na de behandeling alleen een minerale make-up. 
 
Wat mag u niet doen na de behandeling?  
Na de behandeling is het belangrijk om minstens 48 uur te vermijden: sauna, heet water, intensief sporten en 
zwemmen. Tot een week na de behandeling dient u directe blootstelling aan zon en zonnebank te vermijden. 

Moet ik bepaalde producten na de behandeling gebruiken?  
Voor het behalen van het beste resultaat geven wij na de behandeling een aangepast thuisadvies. Wij adviseren dit 
productadvies thuis op te volgen. Belangrijk is hierbij het dagelijks gebruik van een daglicht bescherming (minimaal 
SPF 30). Het productadvies voor thuis hoort bij onze service met als doel uw huid te verbeteren. Belangrijk om te 
weten dat ons advies u tot niets verplicht 
  
Wanneer worden de resultaten zichtbaar? 
Waarschijnlijk zult u direct na de eerste behandeling al verbeteringen in de structuur en het uiterlijk van uw huid 
opmerken. Voor op:maal resultaat wordt echter aangeraden de behandeling in kuurverband toe te passen. 
AUankelijk van het doel van de kuur kan het aantal behandelingen worden vastgesteld. Over het algemeen zien de 
meeste mensen na 3 à 4 behandelingen al resultaat. Wel willen we daarbij benadrukken dat resultaat aUankelijk is 
van verschillende factoren. De belangrijkste factoren voor het behalen van resultaat zijn; soort huidprobleem, 
regenera:evermogen van de huid, gebruik van de juiste huidverzorgingsproducten (inclusief een dagelijkse 
bescherming tegen daglicht van minimaal spf30). Wij zullen al:jd ons uiterste best doen om uw huid op een 
deskundige en eerlijke manier te behandelen om zo de huid te verbeteren. Echter kunnen wij resultaat nooit 
garanderen.  

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?  
Onze huidtherapeuten staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het 
kwaliteitsregister voor Paramedici en onze schoonheidsspecialisten bij het Anbos.  Bij diverse indica:es, zoals 
bijvoorbeeld acne of acneliMekens, is er in sommige gevallen een vergoeding mogelijk. Dit verschilt per 
zorgverzekeraar en per polis. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. 

Prijzen 
Gelaat     €179,- 
Gelaat + hals    €199,- 
Microneedling gelaat & Level 1 Peel €209,- 
Microneedling gelaat & Level 2 Peel      €229,- 
Microneedling gelaat & Level 3 Peel €279,- 
Microneedling gelaat & Level 4 Peel €319,- 

Pakket 
3 behandelingen - Krijg 10% kor:ng op het totaal bedrag 
6 behandelingen - Krijg 1 behandeling cadeau  
Het bedrag dient bij de eerste behandeling betaald te worden. 
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