
Striemen echt verwijderen 

165 euro per behandeling van 60 min. 

Er is eindelijk een nieuwe techniek waarmee striae 
behandeld kunnen worden. Deze technieken zorgen 
ervoor dat de striae al na één behandeling duidelijk 

minder zichtbaar zijn. 

Striae kenmerkt zich vaak door witte lijnen in 
de huid. Bijna alle vrouwen worden 

geplaagd door deze ontsierende strepen. 
 

De striae is meestal ontstaan doordat de huid 
te snel is uitgerekt. Dit kan het gevolg zijn 
van snelle groei in de pubertijd maar ook 
zwangerschap en sport zijn belangrijke 

oorzaken. 

Wat is striae? 

2 soorten - harde en zachte striae 

Harde striae vind u 
meestal op de benen, 

armen, op de buik onder 
de navel en de billen. 

Zachte striae bevindt 
zich meestal rond de 

navel, in de zij en op de 
borsten. 

Beide soorten dienen verschillend te worden behandeld. 
Niet alleen de methode is verschillend maar ook de techniek waarmee gewerkt wordt. 
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 De oplossing voor het vervagen van littekens 

Met Fractional Needling in combinatie met specifieke 
preparaten worden spectaculaire resultaten geboekt.  

 
Ook bij het behandelen van stug en slecht doorbloed 

littekenweefsel en keloïd.  
 

De honderden minuscule gaatjes van de Fractional Needle 
vullen zich meestal direct met bloed. Hierdoor ontstaan 
nieuwe haarvaten en poriën, en versoepelt het litteken.  

 
De huid maakt ook vaak nieuw pigment aan waardoor de 

typische littekenkleur verdwijnt.   

Er zijn 3 soorten littekens die 
kunnen behandeld worden,  
elk met hun eigen specifiek 

preparaat en techniek. 
 

 Verhard (keloïd) weefsel 
 Zacht wit littekenweefsel 
 Atrofisch littekenweefsel 

(ingezakt litteken) 

Het gaat uit van het principe van het eigen 
herstelmechanisme van de huid samen 
met het actief inbrengen van specifieke 

preparaten door middel van de 
fractionalmodule. 

Meestal zijn er tussen de 4 en 8 
behandelingen nodig. 

Werking 

125 euro per behandeling van 30 min. 

Soorten littekens 
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