COLLAGEEN INDUCTIE THERAPIE

COLLAGEEN
INDUCTIE THERAPIE
Collageen Inductie Therapie (CIT) is een methode waarbij met behulp
van de ENTERPEN™ vibrerend microscopisch kleine gaatjes in de
huid gemaakt worden. Hierdoor komen huideigen groeifactoren vrij
in de huid die de aanmaak van collageen en elastine (bindweefsel)
stimuleren. De huid wordt hierdoor voller, gladder, weerbaarder,
steviger en egaler van kleur.

Collageen Inductie Therapie met de ENTERPEN™
wordt toegepast bij de behandeling van:

Bovendien zorgt de behandeling voor een betere opname van huidverbeterende

Uw behandelend specialist zal uw huid en indicatie beoordelen en een persoonlijk
behandelplan met de ENTERPEN™ voor u opstellen. Door in kuurverband te
behandelen kan de specialist de voortgang van de behandeling nauwkeurig volgen.

RESULTATEN ENTERPEN™

VRAAG & ANTWOORD
HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING?
Vóór de behandeling wordt een serum of peeling op uw huid aangebracht. Met
gaatjes in de huid gemaakt. De behandeling kan licht prikkelend aanvoelen. Diep
in de huid wordt het natuurlijke herstelproces geactiveerd waarbij collageen
en elastine wordt aangemaakt. De huid wordt steviger en voller en de huidteint
egaler en stralender. De behandeling duurt gemiddeld 20 minuten.

WAT VOEL IK DIRECT NA DE BEHANDELING?
Afhankelijk van het behandelde gebied en de intensiteit van de behandeling
aanvoelen. Het gevoel van warmte en prikkeling zal enkele uren na de

WAT KAN IK DE DAGEN NA DE BEHANDELING VERWACHTEN?
Er kan binnen enkele dagen na de behandeling sprake zijn van lichte korstvorming.
huid zichtbaar. Na enkele dagen kan uw huid ook lichte schilfering vertonen door
afstoting van dode huidcellen. Aanvankelijk is de nieuwe huid wat lichter van kleur

WANNEER IS HET EINDRESULTAAT VAN DE BEHANDELING ZICHTBAAR?
Het aanmaakproces van elastine en collageen heeft tijd nodig.
Dit proces vindt geleidelijk plaats in de huid. Na gemiddeld 2 - 4
weken zullen de eerste huidverbeteringen zichtbaar zijn. Het
verbeteringsproces in de huid kan zelfs tot 6 maanden aanhouden.
In overleg met uw behandelend specialist kunt u huidverzorgingsproducten gebruiken
die een aanvulling vormen op de behandeling en het resultaat optimaliseren.

HOE VAAK MOET IK DE BEHANDELING HERHALEN?
Voor een optimaal resultaat zijn er meerdere behandelingen (gemiddeld
6) nodig met de ENTERPEN™. Deze behandelingen dienen in
kuurverband te worden ondergaan. Afhankelijk van de behandelindicatie
kan het behandelinterval variëren tussen de 2 en 6 weken.

ERVARINGEN

voor

na

“Het resultaat is echt mooi en ik ben er dan ook heel blij mee. Ik ben mij een
stuk zekerder gaan voelen en draag ook bijna geen make-up meer! De prijs/
kwaliteit verhouding van deze behandeling vind ik ook prima. Natuurlijk kost
het geld, maar als je ziet wat ik ervoor terug teruggekregen heb, is het mij alles
waard. Vriendelijke groet, Mevrouw Klever”

voor
“De behandeling met de ENTERPEN viel mij alles mee. Het voelt echt niet
alsof er allemaal naalden gebruikt worden, maar als een licht irriterend gevoel.
Je moet wel even geduld hebben voor het resultaat. Ik stapte niet meteen
stralend de kliniek uit, want je ziet wel dat je een behandeling hebt gehad. Een
ik het resultaat van deze behandeling en wauw! dan heb je ook wat. Echt een
aanrader! Met vriendelijke groet, Brigitte ten Horst”

na

Ga voor een ENTERPEN™ behandeling naar:

