H o e l a n g d u u rt
de b eh a n d e li n g?

Mesotherapie
vo or manne n

De behandeling zelf duurt slechts ongeveer
dertig minuten. Er dient altijd een serie van zes
behandelingen te worden gevolgd (opbouwkuur).
Deze vinden om de twee weken plaats. Nadat de
gehele opbouwkuur heeft plaatsgevonden, kunt u
resultaat verwachten.
Voor een blijvend resultaat zijn onderhoudsbehandelingen nodig. Het gaat hierbij om losse
behandelingen, niet een gehele kuur. Het schema
wordt afhankelijk van de oorzaak van het haarverlies
opgesteld, maar in de meeste gevallen wordt
aangeraden eens in de drie tot vier maanden een
onderhoudsbehandeling in te plannen.

Bel voor meer informatie 010 404 50 05
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 16.00 uur)
of maak een afspraak voor een vrijblijvend
persoonlijk advies.
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Een veil ige en eenvoudi ge
beh andel ing
tegen h aaru itval

Mesotherapie is een succesvolle therapie om
haaruitval tegen te gaan. bij mesotherapie
wordt de natuurlijke haargroei gestimuleerd:
het doel is om bestaande haren te behouden
en de groei van nieuw haar te bevorderen.
bij mesotherapie worden er, anders dan bij
een haartransplantatie, geen haren verplaatst.
uit internationaal onderzoek blijkt dat in meer
dan negentig procent van de behandelingen
de natuurlijke haargroei wordt gestimuleerd!

haaruitval wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde
hormoonbalans, een tekort aan bouwstoffen en een
verminderde bloedcirculatie. Mesotherapie brengt de
juiste bouwstoffen aan op de plek waar het nodig is,
rondom de haarfollikel. bovendien neutraliseert de
therapie de hormonen die haaruitval veroorzaken en
stimuleert het de bloedcirculatie. deze drie elementen
samen bevorderen de natuurlijke haargroei.

de polikliniek haar- en nagelziekten
heeft veel ervaring met deze mesotherapie
en geeft u een deskundig advies.

voor Wel Ke vorM en van
h aaru itval iS M eSOthera p ie
geSChiKt?

h o e W e r K t MeS Oth erapi e ?
Mesotherapie is een injectietechniek waarbij u een
serie oppervlakkige injecties onder de opperhuid krijgt
(circa 1 mm diep). er wordt een oplossing ingebracht
van mineralen, vitamines, aminozuren, nucleïnezuren
en co-enzymen. aan de oplossing kan dutasteride
worden toegevoegd. dutasteride blokkeert het
schadelijk effect van testosteron op het haar. Wees niet
bang voor bijwerkingen want de prikken zijn alleen in
en rondom het haar.

de behandeling is veilig en vriJWel
PiJnloos. verdoving is niet nodig
en u hoeFt geen herstelPeriode in
te Plannen. verband is overbodig.

beschadigd haar

gezond haar

WaaroM hel pt M eSOthera p ie
biJ haaruitVal ?

Mesotherapie is bijzonder geschikt om diffuse haaruitval tegen te gaan. dat is gelijkmatige haaruitval als
gevolg van bijvoorbeeld stress, diëten, ziekte of een
operatie. bovendien kan mesotherapie haaruitval
helpen voorkomen bij alopecia androgenetica,
de zogeheten ‘mannelijke kaalheid’ die zich veelal op
speciﬁeke plaatsen manifesteert. Mesotherapie is niet
geschikt voor mensen die volledig kaal zijn.

h oe Weet iK oF iK baat he b
biJ M eSOtherapie?
de polikliniek haar- en nagelziekten heeft in de
afgelopen twintig jaar veel ervaring opgedaan in het
herkennen van alle vormen van haaruitval en het
vinden van de juiste behandeling. essentieel voor de
juiste diagnose is het haarwortelonderzoek. Zo wordt
vastgesteld of u baat heeft bij mesotherapie. en zo ja,
in welke vorm. het soort haaruitval dat u heeft, bepaalt
de samenstelling van de oplossing. soms adviseren wij
ook om aanvullend de lotion minoxidil te gebruiken, als
extra stimulans voor de haargroei. Mesotherapie kan
ook worden gecombineerd met andere behandelingen
tegen haaruitval.

