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De SkinPen

S

Een kennismaking met medisch microneedling.
Wat is het en wat doet het voor de huid?

04

SkinPen 10 Things You Need To Know

Alle voordelen van een SkinPen behandeling op een rij.
Van veiligheid en bewezen resultaat tot minimale downtime.

SKINPEN-CIT: MEDISCH MICRONEEDLING
De huid in de diepte vernieuwen, zónder
oppervlakkige schade aan te richten en met
minimale downtime.
Dit kan met het SkinPen Precision Systeem. De SkinPen
is het eerste FDA goedgekeurde medische microneedling systeem ter wereld. Het heeft tevens als enige
systeem een CE klasse 2a markering voor het veilig en
effectief behandelen van acnelittekens in het gezicht bij
volwassenen van 22 jaar en ouder, pigmentvlekken en
rimpels en fijne lijntjes in het gelaat en hals.
Een SkinPen behandeling verstevigt de huid door het
stimuleren van de fibroblasten die collageen en elastine
aanmaken en zorgt het voor een mooie en gelijkmatige
huidstructuur.

2 SkinPen een eerste kennismaking
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Voor wie is de SkinPen geschikt?
Medisch Microneedling is met de SkinPen krachtiger,
preciezer en veiliger dan ooit tevoren! Met de SkinPen
behandeling is er géén kans op overdracht van
ziektes van de een op de andere patiënt.
De verwisselbare naaldkop kan maar
één keer gebruikt worden en
de naaldkop kan zelf
geen vloeistoffen
doorlaten.

For your safety ask for the blue one

Op welke indicaties kan de SkinPen ingezet worden en is
de SkinPen echt voor iedere huid geschikt?
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De behandeling & de nazorg

Hoe gaat een SkinPenbehandeling in zijn werk?
Uitleg over de treatmentkit en het gebruik er van.
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Microneedling heruitgevonden

Een egale en gladde huid is voor iedereen
bereikbaar door medisch microneedling met de
SkinPen. De SkinPen is ALTIJD veilig ongeacht
jouw huidtype. Alleen met de SkinPen ervaar je
Microneedling 2.0

Meer uitleg over het Award-winnende design van de SkinPen
en de werking van fibrolasten.

For your safety ask for the blue one
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THINGS YOU
NEED TO
KNOW

2. SkinPen heeft een eigen Instagram kanaal waarop wekelijks het laatste nieuws
over Medisch Microneedling te vinden is maar ook weetjes en prachtige resultaten van onze gebruikers!
3. De SkinPen maakt 1600 microkanaaltjes per seconde in de huid door middel
van steriele naaldjes die vibrerend in de huid terecht komen. Hiermee wordt het
natuurlijk herstelproces diep in de huid geactiveerd waardoor nieuw collageen
en elastine worden aangemaakt. Collageen zorgt voor volume en stevigheid van
de huid, terwijl elastine zorgt voor de veerkracht van de huid. Het resultaat: de
huid wordt steviger en voller en de huidteint egaler, frisser en stralender!

Onverslaanbare Veiligheid

Bewezen Resultaat

Minimale Downtime

4. De Skinpen is geheel draadloos en heeft een batterijduur van wel 6-7 uur.
Hierdoor is de behandelaar nooit gelimiteerd in zijn of haar bewegingsruimte.
Het ergonomisch ontwerp (voor zowel rechts- als linkshandigen) van de SkinPen
is in samenspraak met gerenomeerde zorgprofessionals ontwikkeld.

FOR
YOUR
SAFETY
HEEFT
SKINPEN®
CE KLASSE 2A

DE SKINPEN WERKT ALTIJD IN DE DERMIS
TUSSEN 0.25 EN 2.5MM
MET EEN CONSTANTE NAALDSCHERPTE
EN EEN STABIELE NAALDDIEPTE

0.25mm

1.FOR
YOUR
SAFETY
ASK FOR THE
BLUE ONE
4 SkinPen 10 Things you need to know

Resultaat na
3 SkinPen behandelingen

5. De SkinPen is ALTIJD veilig ongeacht het huidtype en kan gedurende
het hele jaar.
6. SkinPen is als eerste Microneedling device FDA goedgekeurd en
heeft als enige Microneedling device
een Medisch CE Klasse 2a markering
voor de behandeling van acnelittekens in het gezicht bij volwassenen
van 22 jaar en ouder, fijne lijntjes en
rimpels en pigmentaties en melasma in het gezicht en de hals.

2.5mm

WAT IS EEN
BIOSHEATH EN
WAAROM IS DIT BELANGRIJK BIJ EEN
SKINPENBEHANDELING?
m

Resultaat na
1 SkinPen behandelingen

MINIMALE
DOWNTIME

Wist je dat....
De SkinPen een CE klasse
2a markering heeft?

Resultaat na
3 SkinPen behandelingen

MAXIMAAL
RESULTAAT

7. Certificatie instelling BSI (Notified body; onafhankelijke keuringsinstantie) heeft een Klasse 2a
CE-certificeringsmerk toegekend aan de SkinPen®.
8. De SkinPen werkt altijd in de dermis, ofwel de tweede huidlaag, om actief de huidconditie te verbeteren.
In deze dermis bevinden zich de fibroblasten, die een
grote rol spelen bij huidveroudering. Door de zelf-detectie-functie in de SkinPen kan de naald nooit dieper
of oppervlakkiger in de huid komen dan ingesteld.
9. Elke treatmentkit wordt geleverd met 4 items die
nodig zijn bij een SkinPenbehandeling. De Biosheath
is er 1 van. De behandeling is hiermee voor behandelaar en patiënt risicovrij op het gebied van kruisbesmetting. De Biosheath zorgt namelijk voor extra
bescherming tegen cross-contaminatie.
10. Minimale downtime en maximaal resultaat. Dit
maakt de SkinPen uniek in zijn soort. Na een behandeling heb je vaak geen herstelperiode.
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For your safety, Ask for
the blue one!

Resultaat na
Pigment 1 SkinPen behandelingen
Pigmentatie ontstaat door zonschade of hormonale verandering (melasma). Met de SkinPen
wordt de eerste huidlaag gerangschikt. Hierdoor worden pigmentcellen gereguleerd, wat
resulteert in een egale huid.

Resultaat na
Striae 2 SkinPen behandelingen
Door extreme uitrekking van de huid verliest
de huid haar veerkracht en kan striae ontstaan.
Met de Skinpen wordt de huid aangezet tot
aanmaak van elastine en wordt striae minder
zichtbaar of zal zelfs geheel verdwijnen.

Resultaat na 1 behandeling

Resultaat na 1 behandeling
Tussenstand na

Littekens 1 SkinPen behandeling
Bij littekens worden de stugge weefselstructuren losgemaakt. Hierdoor wordt het litteken
sterk doorbloed en soepeler, waardoor deze
minder zichtbaar wordt of zelfs zal verdwijnen.

Resultaat na

Rimpels, lijntjes en doffe
huid
1 SkinPen
behandelingen
Doordat de huid wordt aangezet om collageen
en elastine aan te maken verminderen rimpels
van binnenuit en krijgt de huid haar glans terug.

Resultaat na 2 behandelingen

Resultaat na
Acnélittekens6 SkinPen behandelingen
Acné laat vaak hardnekkige littekens achter. De
SkinPen stimuleert celvernieuwing in de diepere huidlaag met gelijkmatigheid in huidstructuur en teint als resultaat.

Resultaat na 2 behandelingen

De SkinPen versoepelt effectief
stugge weefselstructuren. Denk
hierbij aan littekenweefsel of diepe
rimpels. De SkinPen detecteert zelf
de mate van stugheid en past hierop de behandelsnelheid aan, zodat
de ingestelde naalddiepte op de
verwisselbare cartridge gegarandeerd bereikt wordt.

Door continu wetenschappelijk onderzoek te doen
blijft SkinPen bezig om de
kwaliteit en veiligheid van
de SkinPen te kunnen blijven waarborgen. Hierdoor
kan de SkinPen veilig worden gebruikt op alle zes
Fitzpatrick-huidtypen I-VI
en gedurende 365 dagen
per jaar.
Een SkinPen behandeling is intensief, maar met
meer comfort dan andere
behandelingen. Dit komt
door de innovatieve technologieën, de automatische aanpassing aan het
type huid, het behandelgemak voor de behandelaar en de kwaliteit van de
naalden.

Resultaat na 6 behandelingen

Naast algehele huidverbetering is de SkinPen ook uitermate
effectief in het behandelen van zeer specifieke huidindicaties. De SkinPen is altijd veilig ongeacht het huidtype.

Resultaat na 1 behandeling

INDICATIES SKINPEN

Resultaat na
Verslapte huid
2 SkinPen behandelingen
Met de SkinPen worden collageen en elastine
gestimuleerd. Collageen zorgt voor volume en
stevigheid en elastine zorgt voor veerkracht van
de huid.
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EEN MOOIE HUID IN 6 STAPPEN

Om het beste resultaat op een veilige manier te bereiken zijn een aantal stappen essentieel tijdens en
ook na een SkinPenbehandeling. Wij zetten de stappen hier op een rij met een korte uitleg per stap.
1.Reiniging
Voorafgaand aan de
behandeling wordt de huid
grondig gereinigd om te
zorgen voor een schone en
gebalanceerde huid.

01
02
03

SKINFUSE LIFT HG
Deze lichte gel zorgt ervoor dat de SkinPen zonder wrijving
of schuring over de huid heen kan bewegen. Deze tussenstof bestaat enkel uit ingrediënten die veilig en zonder complicaties transdermaal ingebracht kunnen worden.

SKINFUSE RESCUE
Dit Calming Complex zorgt vanaf een dag na de behandeling voor het juiste herstelproces van de huid, waarbij de
huid extra gevoed en gekalmeerd wordt.

8 De behandeling & nazorg

For your safety ask for the blue one

04
5.Tot 24 uur na de behandeling
De huid ziet er na de behandeling
egaal rood uit en voelt warm of
prikkelend aan. Dit trekt binnen een
paar uur weg. In de 24 uur na de
behandeling wordt de Skinfuse®
LIFT HG meermaals daags
aangebracht voor herstel
van verloren vocht.

05
06

2.Gebruik van tussenstof
Vervolgens wordt een dunne laag Skinfuse®
Lift HG aangebracht om de huid te beschermen
tegen schuren en wrijven tijdens de
behandeling.
3.Diepte bepaling
De behandelaar bepaalt de diepte voor het te
behandelen gebied. Dit gebeurt op basis van
indicatie en het behandeldoel.
4.De behandeling
Tijdens de behandeling voelt u een vibrerende
prikkeling op de huid. De behandelaar gaat drie
maal over hetzelfde gebied met zigzaggende en
roterende bewegingen. De behandeling duurt
gemiddeld 45 minuten.
6.Vanaf 24 na de behandeling
De volgende 24 uur mag de Skinfuse® RESCUE
crème naar behoefte aangebracht worden.
Deze crème helpt de huid te kalmeren,
verzachten en herstellen.

For your safety ask for the blue one
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MEDISCH
MICRONEEDLING
HERUITGEVONDEN

MET DE KOMST VAN DE SKINPEN IS MICRONEEDLING VEILIGER, PRECIEZER EN
DOELTREFFENDER DAN OOIT TEVOREN.

op een natuurlijke en veilige wijze in de diepte te
Medisch microneedling wordt ingezet om de huid
van binnenuit te vernieuwen en te verbeteren. Met
vernieuwen. Met de 14 steriele en zuivere naaldjes
wordt collageen type 3 aangemaakt. Dit is het type
de SkinPen worden er 1600 microkanaaltjes per seconde in de huid gecreëerd, waardoor de huideigen
collageen dat nodig is om effectieve weefselstrucwondgenezing wordt aangezet. De focus ligt op de
turen te kunnen aanmaken en organiseren in het
juiste tempo. Vervolgens wordt
behandeling van de tweede huid‘Het
juiste
type
collageen
dit collageen omgezet naar type
laag en wordt ook wel collageenis
essentieel
om
effectieve
1 collageen, wat resulteert in het
inductietherapie genoemd (CIT).
Hier bevinden zich de fibroblasgewenste en langdurig resultaat
weefselstructuren aan te
ten, welke collageen en elastine maken die zorgen voor een zónder onderhuidse littekentjes.
aanmaken. Collageen zorgt voor
Dit is een must voor het aanmagezonde nieuwe huid’.
ken van een gezonde, nieuwe huid.
volume en stevigheid van de huid,
Enkel met zuivere naaldjes wordt de embryonale
terwijl elastine zorgt voor de veerkracht van de huid.
wondgenezing aangezet en worden de gewenste reBehandeling van de fibroblast zorgt ervoor dat de
sultaten behaald in enkele behandelingen, zonder
huid haar volume terugkrijgt en rimpels zullen verfijnen. De SkinPen is ervoor gemaakt om de huid
neveneffecten.
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For your safety ask for the blue one

For your safety ask for the blue one
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STAY
IN TOUCH

WWW.SKINPEN.NL
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Medisch Microneedling met de SkinPen.
Op www.skinpen.nl vind je meer informatie over de SkinPenbehandeling, krijg je antwoord op de meest
gestelde vragen en lees je reviews van behandelaars en patiënten. Ook vind je hier eenvoudig jouw
dichtsbijzijnde SkinPenprofessional. For your safety, ask for the blue one.
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