H OE LA N G d u u rt
de b eh a n d e li n g?

Mesotherapie
vo o r v r ouwe n

De behandeling zelf duurt 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 de gehele kuur. Het schema
wordt afhankelijk van de oorzaak van 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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Hoewel bij haaruitval vaak aan mannen wordt
gedacht, kunnen ook vrouwen in periodes
van stress of na de zwangerschap veel haar
verliezen. In dat geval kan de veilige, vrijwel
pijnloze en eenvoudige mesotherapie uitkomst bieden. Maar ook als uw haaruitval
andere oorzaken heeft, kunt u baat hebben bij
deze succesvolle behandeling. De polikliniek
Haar- en Nagelziekten geeft u een deskundig
advies.

Voor welke vormen van
haaru itval is m esothera p ie
geschikt?
Mesotherapie is bijzonder geschikt om diffuse haaruitval,
die vaak bij vrouwen voorkomt, tegen te gaan. Dat is
gelijkmatige haaruitval als gevolg van bijvoorbeeld stress,
zwangerschap, de menopauze, diëten, ziekte of een operatie.
Bovendien kan mesotherapie haaruitval helpen voorkomen
bij alopecia androgenetica, de zogeheten ‘mannelijke’
kaalheid, die ook bij vrouwen voorkomt. Mesotherapie is

Wat i s m es othe rapi e?

niet geschikt voor mensen die volledig kaal zijn.

Mesotherapie wordt niet alleen toegepast om de
huidconditie maar ook die van het haar te verbeteren.
De natuurlijke haargroei wordt gestimuleerd: het doel
is om en bestaande haren te behouden en de groei
van nieuw haar te bevorderen. Door een serie oppervlakkige injecties wordt een oplossing ingebracht van
mineralen, vitamines, aminozuren, nucleïnezuren en

Uit internationaal onderzoek blijkt
dat in meer dan negentig procent
van de behandelingen de natuurlijke
haargroei wordt gestimuleerd!

co-enzymen.
De behandeling is veilig en vrijwel pijnloos. Verdoving
is dan ook niet nodig en u hoeft geen herstelperiode
in te plannen. Zelfs verband is overbodig.

Waa r o m he lpt me sot he rapi e
b ij h a a r u i tval?

H oe weet ik of ik
baat heb bij m esothera p ie ?
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

Haaruitval wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde

de juiste diagnose is het haarwortelonderzoek.

hormoonbalans, een tekort aan bouwstoffen en een

Zo wordt vastgesteld of u baat heeft bij mesotherapie.

verminderde bloedcirculatie. Mesotherapie brengt

En zo ja, in welke vorm. Het soort haaruitval dat

de juiste bouwstoffen aan op de plek waar het nodig

u heeft, bepaalt de samenstelling van de oplossing.

is, rondom de haarfollikel. Bovendien neutraliseert

Soms adviseren wij ook om aanvullend de lotion

de therapie hormonen die haaruitval veroorzaken en

minoxidil te gebruiken, als extra stimulans voor de

stimuleert het de bloedcirculatie. Deze drie elementen

haargroei. Mesotherapie kan ook worden gecombi-

samen bevorderen de natuurlijke haargroei.

neerd met andere behandelingen tegen haaruitval.

