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Safae Aesthetica Meso-therapie
altijd content & prachtig resultaat

Wat u kunt verwachten van de Safae Aesthetica Meso-therapie
Gracieus ouder worden …
Voor veel mensen geldt dat ze zich beter voelen naarmate ze er jonger uitzien. Toch kunnen we de tijd niet tegenhouden. Met de leeftijd veroudert ook de huid; haar uitzicht en eigenschappen veranderen.
Wanneer u ouder wordt, neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in uw huid af. Hyaluronzuur is heel belangrijk voor
het vasthouden van vocht. Uw talgklieren worden minder actief en uw huid wordt droger. Met als gevolg dat ze er
minder vol en glad uitziet.
Door middel van meso-therapie kunnen we uw huid weer in de jonge staat stellen.
De meso-gun is uitgerust met een intelligent systeem dat zelf bepaald hoeveel hyaluronzuur wordt ingebracht.
Teveel of te diep inbrengen is dus vrijwel uitgesloten. Groot voordeel is dat de kans op blauwe plekken en
zwellingen minimaal is.
Dus van alle mogelijke manieren om lijntjes en rimpels te behandelen, zijn rimpelvullers met hyaluronzuur een
frequente keuze. De rimpelvullers vervagen de tekens van veroudering doeltreffend en rehydrateren de
huidweefsel.
De behandeling is snel, gemakkelijk en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar.

Wat u kunt laten doen met de Safae Aesthetica Meso-therapie
Zet de eerste stap naar de ontdekking van uw schoonheid ...
Met de meso-therapie kunnen verschillende probleem gebieden behandelen. Denk bijvoorbeeld aan uw lipvolume,
dit kan voor jong en oud. Naarmate we ouder worden verminderd onze lipvolume en de huid rondom de mond is
zo dun dat daar de eerste verouderingsverschijnselen daar zichtbaar zijn.
Fronslijnen/rimpels, neuslipplooien, kraaienpootjes en uw gezichtsvolume kunnen we door middel van Mesotherapie ideaal behandelen. Het effect is zeer natuurlijk.
Meso-therapie houdt wel in dat het een therapie is dus u zult voor het mooiste effect de behandeling herhalen tot
het gewenste resultaat bereikt is.
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De procedure
Hoe verloopt de behandeling?
De meso-therapie behandeling is snel en gemakkelijk. De behandeling zelf duurt meestal slechts 15-20 minuten,
afhankelijk van de zones die worden behandeld kan het ook iets langer duren. Met behulp van een zeer fijne naald
brengt de meso-gun de rimpelvuller vlak onder het huidoppervlak in voor fijne lijntjes.
De effecten van de behandeling zijn onmiddellijk zichtbaar.
Is de behandeling pijnlijk?
De rimpelvuller in het Meso-therapie systeem is heel vloeibaar voor een gemakkelijke en gelijkmatige injectie.
Mocht u toch zenuwachtig zijn voor pijntjes dan kunt u eventueel bij uw huisarts een Emla crème vragen om van
te voren het behandel gebied te verdoven.
Hoe lang is het effect zichtbaar?
De duur van het resultaat is afhankelijk van de leeftijd, fysieke inspanning (uitdrukkingen in het gezicht maken),
invloeden van buiten af zoals de zon.
Met de rimpelvuller die we gebruiken kunt u wel verwachten dat de resultaten tot een jaar na de behandeling
zichtbaar blijven.
Welke bijwerkingen zijn mogelijk?
Na de injectie kan er een beetje roodheid, zwelling en blauwe verkleuring rond de injectieplaats te zien zijn.
Een beetje make-up volstaat meestal om dit te verbergen. De meeste bijwerkingen zijn mild of matig en
verdwijnen binnen een paar dagen. De bijwerkingen die kunnen ontstaan zijn o.a. pijn/gevoeligheid, hardheid,
zwelling, bolletjes/bobbels, blauwe plekken, jeuk of verkleuring.
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