RF microneedling

Informatie over de behandeling
Behandelgebieden

Gehele gelaat, oogleden, hals, liplijntjes, decolleté

Doel van de behandeling

Verstrakken huid en verbeteren huidstructuur

Tijdsduur van de behandeling

30-45 minuten

Verdovingsmiddel

Niet nodig/ oppervlakkige huidverdoving

Hersteltijd

Afhankelijk van de intensiteit van de behandeling 1-3 dagen

Aantal behandelngen

Kuur bestaat uit 3-4 behandelingen

Resultaat

Binnen enkele dagen lichte verbetering, na enkele weken meeste
resultaat

Wat is RF microneedling?
RF microneedling is een huidbehandeling waarbij we met de
combinatie van microneedling en radiofrequente golven heel
specifiek de huid op verschillende dieptes stimuleren.
Met RF microneedling kunnen we de huid stimuleren om te
verstrakken terwijl de huid aan de oppervlakte nagenoeg intact blijft.
Hierdoor kunnen we zeer goede resultaten bereiken zonder de
bijwerkingen die je zou verwachten bij andere behandelingen.

HOE WERKT RF MICRONEEDLING?
Radiofrequente energie wordt diep in de huid gebracht door kleine
naaldjes. Alleen de puntjes van de naald geven energie af aan de
huid. Op deze manier blijven de bovenste huidlagen in tact en wordt
de energie afgeleverd in de gewenste huiddiepte.
De energie die wordt afgegeven 1. zorgt ervoor dat het collageen zich
samentrekt. 2. Zet het lichaam aan om elastine en collageen aan te
maken. Hierdoor wordt de huid strakker. 3. Verbetert de doorbloeding van de huid

Hoe verloopt
RF microneedling?
HET CONSULT
Tijdens het consult bespreken we uw wensen en verwachtingen.
Wij maken een uitgebreide analyse van uw gezichts- en verouderings
kenmerken en geven zo inzicht in uw mooie persoonlijke kenmerken
en eventuele verbeterpunten.

DE BEHANDELING
De behandeling duurt afhankelijk van de grootte van het gebied 3045 minuten. De huid wordt grondig gereinigd. Vervolgens bespreekt
de therapeut samen met u de gewenste instelling. (Hogere instellng
geeft meer resultaat, maar ook een grotere kans op bijwerkingen
zoals roodheid en zwelling)

ERVARING

Tijdens de behandeling schieten de naaldjes tegen de huid en wordt
de RFverstrakking gegeven. Doordat dit zo snel gebeurt, voelt u er
niet veel van.

“Ik wilde wat doen aan de fijne lijntjes
onder mijn ogen. Na een uitgebreid
eerste consult voelde ik mij zeer op mijn
gemak en heb ik mij laten behandelen.
Ik heb inmiddels 3 behandelingen
ondergaan en de lijntjes rondom mijn
ogen zijn al sterk verbeterd.”

NA DE BEHANDELING

Mevr. Oei - 43 jaar

Na de behandeling is uw huid rood en voelt het warm en strak aan.
Afhankelijk van de sterkte van de behandeling is de roodheid de
volgende dag bij de meeste mensen grotendeels verdwenen.

FAQ
WAT DOET RF MICRONEEDLING?
•
•
•
•
•
•

Het zorgt ervoor dat het collageen zich
samentrekt.
Zet het lichaam aan om elastine en collageen
aan te maken. Hierdoor wordt de huid strakker.
Verbetert de doorbloeding van de huid
Verkleint porien
Vermindert talgproductie
Vermindert couperose

ZIJN ER MOGELIJKE BIJWERKINGEN?
Afhankelijk van de intensiteit van de behandeling kunt
u de eerste paar dagen na de behandeling last hebben
van lichte zwelling of roodheid. Deze bijwerkingen zijn
na een paar dagen weer verdwenen.

IS DE BEHANDELING PIJNLOOS?
Bij de behandeling schieten de kleine naaldjes tegen de
huid. Dit gebeurt zo snel, dat je er niet veel van voelt.
Indien de intensiteit van de behandeling wordt
opgevoerd, wordt de behandeling wel gevoeliger.

VOOR WIE IS DE BEHANDELING GESCHIKT?
De behandeling is geschikt voor iedereen die op een
veilige manier de huid wilt verbeteren.
RF microneedling is geschikt voor alle huidtypes.

HOEVEEL BEHANDELING MOET IK DOEN?
Wij adviseren een sessie van 3 tot 4 behandelingen te
ondergaan. De meeste mensen zijn dan tevreden tot
zeer tevreden met het resultaat.

WANNEER ZIE IK RESULTAAT?
Nadat de eerste roodheid is verdwenen, krijgt de huid
een gezonde gloed en is de huid wat strakker. De meeste
huidverstrakking vindt vervolgens plaats in de maanden
na de behandeling.

WAAROM KLINIEK DOKTER FRODO?
Wij behandelen veel meer dan de huid alleen.
Met onze unieke techniek en vakmanschap creëren wij
een natuurlijke, energieke en zelfverzekerde uitstraling.
Om dit te bereiken, is de RF microneedling behandeling
soms niet toereikend. Wij adviseren daarom vaak een
combinatie van verschillende huidbehandelingen die
elkaar synergetisch versterken.

Bij ons bent u niet alleen zeker van het meest eerlijke
advies op maat en de beste mogelijke behandeling,
maar kunt u er ook op rekenen dat het resultaat altijd
natuurlijk zal zijn.

•
•
•
•

Kliniek Dokter Frodo is autoriteit in het toepassen
van Botox.
Wij werken met de veiligste producten van dit moment en de nieuwste technologien.
Natuurlijk resultaat
U heeft geen pijn

TIJDLIJN RF MICRONEELDING (BEHANDELING DUURT 30 TOT 45 MINUTEN)
45 minuten

2 uur

1-2 dagen

14 dagen

3 -4 weken

6 maanden

12 maanden

Forse roodheid

Roodheid
wat afgenomen

Gezonde ‘glow’
Huid strakker

Huidverstrakking
gaat verder

Herhaling
behandeling

Huid significant
strakker

Herhaling
behandeling
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