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Voor meer informatie of een vrijblijvend intake-gesprek kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres:

Wat is acne?
Acne is een bericht van je lichaam, dat er iets niet goed is!
Heel simpel gezegd is acne een ontsteking op en in de huid wat zich uit in 
puistjes, pukkels, zwarte mee-eters, rode vlekken, huidschilfers met een 
hele droge of vette huid. Je huid is overgevoelig en snel geïrriteerd. 
In elk haarzakje zit een kleine holte, met cellen en talgklieren. Deze 
talgklieren maken talg aan om de huid te beschermen. Normaal gaat 
dit proces prima maar wanneer dit proces verstoord raakt, verstopt het 
“talgkliersysteem” en hierdoor ontstaan er ontstekingen in de huid.

De oorzaak kunnen we als volgt
samenvatten:

• Talgproductie neemt toe 
• Dode huidcellen verdikken de huid 
• Talgklierfunctie raakt verstoort 
• Poriën raken verstopt en er ontstaan ontstekingen

(actieve acne)
• Immuunsysteem grijpt in 
• Rode vlekken, oftewel acne

Salonbehandeling
In de salon behandelen we de huid volgens een persoonlijk 
behandelplan welke vaak bestaat uit reinigen, opruimen en 
beschermen. We zorgen er op deze manier voor dat de huid dun blijft, de poriën verkleinen en de uitvoergang van 
de talgklier open blijft. We activeren we de huid om te vernieuwen om littekens tegen te gaan. We beschermen we 
de huid tegen vrije radicalen en “vervuiling”.

Thuisverzorging
We geven een 3 stappenplan mee voor thuis; reinigen om 
bacteriegroei tegen te gaan. Peelen om dode huidcellen te
verwijderen en de huid te activeren. Verzorgen en beschermen 
tegen vervuilingen en vrijeradicalen. Daarnaast hebben we veel 
tips voor de beste verzorging.

Vergoedingen vanuit zorgverzekering
Onze huidspecialistes hebben een acne specialisatie waardoor de acne 
behandelingen vergoed kunnen worden door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende 
verzekering. Tot 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico. We hebben een 
overzicht van de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars.
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