Inanli
Huidtherapie
Al meer dan 10 jaar zijn wij
gespecialiseerd in lasertherapie.
Onze behandelingen worden
uitgevoerd op de meest veilige
manier waarbij u gedetailleerd
geïnformeerd wordt over het
behandelproces. Dit doen wij
persoonlijk én met veel passie.
Behandelingen
Bij ons bent u aan het juiste adres voor:
Ongewenste haargroei, Tatoeages,
Pigmentvlekken, Melasma, Sproeten,
Littekens, Acne, Ontsierende aderen,
Schimmelnagels, Rosacea, Permanente
make-up, Brandwonden, Melasma,
Rimpels en slappe huid en Wratten.
Contact
Irene Vorrinkstraat 21
4105 JA Culemborg

Maak vandaag nog een afspraak of bel/app ons
op 06 151 907 34 voor advies, of stuur een mail
naar info@inanli.nl.

www.inanli.nl

Camouﬂagetherapie

De zichtbare eﬀecten van huidaandoeningen,
littekens of bepaalde kleurafwijkingen kunnen
door middel van camouﬂagetherapie aanzienlijk verminderd worden. Door gebruik te
maken van make-up worden huidafwijkingen
gecamouﬂeerd. De behandeling gaat als volgt:
••Wij werken met minerale make-up van
••Youngblood. Youngblood is geschikt voor alle
••huidtypen (gevoelig, normaal, droog of vet),
••maar ook voor een huid met rosacea, acne,
••hyperpigmentatie, schade door zon of
••gesprongen adertjes en zelfs voor de allergi••sche huid.
••De producten zijn dierproefvrij en bevatten
••geen conserveermiddelen en kleurstoﬀen.
••De zuivere mineralen hebben een bescher••mende eigenschap tegen schadelijke invloe••den van de zon en daarnaast heeft het geen
••verstoppende werking op de huid, waardoor
••het geen acne kan veroorzaken.
••Tijdens de eerste behandeling bekijken wij
••de huidsituatie en bepalen wij samen met u
••welke kleur hier het best bij past. De
••make-up wordt met een speciale techniek
••aangebracht.
••Tijdens de tweede behandeling leren wij u de
••aanbrengtechniek zodat u het zelf kunt
••toepassen.

Resultaat
Het is belangrijk om te vermelden dat
camouﬂage puur cosmetisch van aard is en de
oorzaak van de huidaandoening, het litteken of
de kleurafwijking niet wegneemt. Het toepassen van camouﬂagetherapie zorgt er wel voor
dat de aandoening of afwijking niet of nauwelijks meer zichtbaar is zonder de huid te irriteren.

Resultaat
Gemiddeld duurt het 2 á 3 behandelingen. De
huid heeft 4 á 6 weken tijd nodig om te herstellen. Daarna kan de tweede behandeling plaatsvinden. Het resultaat zal in de eerste week
aanzienlijk donkerder zijn dan het eindresultaat. Door de natuurlijke celvernieuwing zal na
een periode van minimaal 4 weken het eindresultaat zichtbaar zijn.

Resultaat
De duur van de behandeling is afhankelijk van
de mate van de couperose. Rosacea is goed te
behandelen. In de meeste gevallen is er binnen
2 weken na de behandeling zichtbaar resultaat.
Een behandeling duurt ongeveer een kwartier
tot een half uur. Gemiddeld zijn 3 tot 5 behandelingen voldoende om het beoogde resultaat te
behalen.

Permanente make-up

Rosacea (couperose)

Schimmel (kalk)nagel

Permanente make-up, oftewel het aanbrengen
van pigment in de lederhuid, is een behandeltechniek dat wordt ingezet voor het verfraaien
van de wenkbrauwen, hairstrokes, ooglijnen,
lippen en tepelhoven met een natuurlijk
resultaat. In tegenstelling tot een tatoeage wat
deﬁnitief wordt gezet, breekt het pigment van
permanente make-up binnen 1 tot 4 jaar af. De
behandeling gaat als volgt:
••Wij kijken eerst samen naar uw persoonlijke
••wensen en mogelijkheden.
••Vervolgens wordt de vorm en de kleur van
••het pigment in kaart gebracht.
••De aan te brengen correctie wordt eerst op de
••huid getekend om een goed beeld te krijgen
••van het eindresultaat. Pas wanneer u tevre••den bent met de tekening wordt er overge-••
••gaan op het aanbrengen van de permanente
••make-up.

Gesprongen bloedvaatjes en roodheid in het
gezicht zijn veelvoorkomende symptomen van
rosacea, ook wel couperose genoemd. Blootstelling aan hitte of zonlicht kan de symptomen
van rosacea doen toenemen. Afhankelijk van de
samenstelling kunnen geneesmiddelen, huidverzorgingsproducten en cosmetica ook van
invloed zijn. In de loop der jaren kunnen
UV-straling, erfelijkheid en ouderdom de
rosacea doen verergeren. De behandeling gaat
als volgt:
••De behandeling wordt uitgevoerd met een
••speciale vaatlaser, die de bloedvaatjes
••afbreekt.
••De behandeling is niet geheel pijnloos.
••Tijdens de behandeling voelt u ﬁjne spelden••prikjes. De eerste uren na de behandeling
••treed roodheid en zwelling op. Dit gevoel
••verdwijnt na enkele uren tot een dag.
••Tussen de behandelingen door dient de huid
••beschermd te worden met zonnebrandcrème.

Schimmelnagel (onychomycose) is het gevolg
van een schimmelinfectie. Schimmelnagel
wordt ook wel kalknagel genoemd en kan ook
aan de basis liggen van voetschimmel. Schimmelnagel is besmettelijk, kan zich verspreiden
en andere gezonde tenen infecteren. Onze huid
vormt als het ware een schild die ervoor zorgt
dat schimmels het lichaam niet binnendringen.
Infecties ontstaan doordat het schimmel via
een beschadiging de nagelhuid binnendringt en
zich onder de nagel verspreidt. De behandeling
gaat als volgt:
••Het slikken van medicatie of het toedienen
••van zalfjes is een langdurig proces en kan
••serieuze bijwerkingen geven.
••Dankzij de Diode laser wordt de infectie
••doeltreﬀend behandeld.
Resultaat
De beste resultaten worden bereikt door een
maandelijkse behandeling te ondergaan gedurende een totale periode van 3 maanden.

Informatiefolder

U wilt
een gezonde en
stralende huid?
Wij kunnen
u helpen!

PicoWay laser

De PicoWay laser is een nieuwe lasertechnologie. De laser maakt miniscule perforaties in de
huid. Hoewel deze niet zichtbaar zijn voor het
blote oog, zijn de perforaties groot genoeg om
de huidcellen te activeren, zodat er nieuwe
collageenvorming ontstaat en het bindweefsel
sterker wordt. Een groot voordeel van de
PicoWay laser is dat het de opperhuid niet
beschadigt. Hierdoor blijft de huid intact,
waardoor de herstelperiode korter verloopt
(volgende dag al toonbaar). De PicoWay laser
wordt gebruikt voor verschillende doeleinden,
zoals: het verwijderen van (gekleurde) tatoeages, ouderdomsvlekken, zonnevlekken, littekens, rimpels, brandwonden, melasma, en
sproeten.

Tatoeage verwijderen

Een tatoeage verwijderen is geen probleem
meer. Dankzij de geavanceerde lasertechnologie is het mogelijk om uw tatoeage te verwijderen zonder enige huidschade achter te laten.
••De tatoeage-inkt bestaat uit kleurpigmenten
••en een bindmiddel. Deze pigmenten worden
••uit zware metalen gehaald. Denk hierbij aan
••lood, nikkel, zink of aluminium.
••De PicoWay laserstralen bestaan uit zuiver
••licht van één golﬂengte. Het pigment in de
••huid neemt de laserenergie op. In korte tijd
••wordt het pigment verhit en breekt het
••vervolgens uit elkaar.

••De behandeling is niet geheel pijnloos, de
••huid kan van te voren (indien nodig) worden
••verdoofd met een verdovingscrème.
••Hoeveel behandelingen er nodig zijn is
••afhankelijk van: de kleur, soort kleurstof
••die is gebruikt, amateuristisch of professio••neel gezet, leeftijd van de tattoo, en huidtype.
••De vervolgbehandeling vindt plaats wanneer
••de huid, na de laatste behandeling, geheel
••hersteld is. Vaak is dit na 6 tot 8 weken.
Resultaat
Voor het beste resultaat is het van belang dat u
4 weken voor tot 4 weken na de behandeling
zonnebank en direct zonlicht vermijdt. Het
gebruik van bruiningscrèmes is niet mogelijk.
Verder is het verstandig dat u uw huid dagelijks
met zonnebrandcrème beschermt.

Deﬁnitief ontharen

Dankzij de High Power Lightsheer Diode laser
zorgen wij voor een veilige en eﬀectieve ontharing. De geïntegreerde contactkoeling, instelbare pulseduur en ﬂuence zorgen voor een
optimaal resultaat. De behandeling gaat als
volgt:
••Voor het beste resultaat is het van belang dat
••u 4 weken voor tot 4 weken na de behande••ling zonnebank en direct zonlicht vermijdt.
••Het gebruik van bruiningscrèmes is niet
••mogelijk. Verder is het verstandig dat u uw
••huid dagelijks met zonnebrandcrème
••beschermt.

••De haren dienen voor en tijdens de behande••ling niet meer te worden geharst of geëpi••leerd. Wij adviseren u om gebruik te maken
••van een scheermes of ontharingscrème. Dit
••zorgt er namelijk voor dat de wortel van het
••haarzakje wordt herkend door de laser.
••De behandeling wordt in het algemeen niet
••pijnlijk ervaren. Na aﬂoop kan de huid rood
••en licht gezwollen zijn, dit eﬀect verdwijnt
••na een paar uur. Ter aanvulling kan er
••gebruik worden gemaakt van een cold pack,
••aloë vera gel/crème of een aftersun.
Resultaat
Na de behandeling ziet u niet direct resultaat.
De haren zijn na de behandeling verschroeid en
hebben ongeveer 2 weken de tijd nodig om uit
te vallen. Afhankelijk van de structuur van de
haarzakjes, hoeveelheid haar en type huidskleur zijn er gemiddeld 8 tot 10 behandelingen
nodig. Hiermee kan een gemiddelde haarreductie van 80% tot 90% worden bereikt.

Rimpels en (pigment)vlekken

Collageen en elastine in de huid zijn verantwoordelijk voor de stevigheid van de huid. In de
loop van de jaren neemt de hoeveelheid collageen en elastine af met als gevolg rimpelvorming, tevens vertraagt het huidvernieuwingsproces waardoor dode en beschadigde huidcellen zich opstapelen. Daarnaast kan overmatige
zonexpositie ervoor zorgen dat er een overschot aan pigment wordt aangemaakt. De
behandeling gaat als volgt:

••De PicoWay Resolve laser activeert de
••collageenvezels in de huid waardoor verste••viging van het bindweefsel ontstaat. Hier••door vernieuwt de huid zichzelf en worden
••o.a. rimpels en pigmentvlekken nihil.

weer soepel maken zodat het litteken kan
verminderen. De behandeling gaat als volgt:

••De behandeling wordt in het algemeen als
••licht pijnlijk ervaren. De PicoWay Resolve
••laser veroorzaakt (t.o.v. de meest gebruikte
••Fractional CO2 laser) geen korstjes, tevens
••herstelt de huid sneller. Er kan wel roodheid
••ontstaan, dit eﬀect verdwijnt na paar uur.

••Littekens worden behandeld met de Pico••Way Resolve laser. Wanneer de litteken(s) de
••bewegingsvrijheid hinderen, biedt litteken••massage uitkomst. De huid wordt in de
••natuurlijke bewegingsrichting gemasseerd
••waardoor het versoepelt.

••Om het herstel en resultaat te stimuleren
••kunt u aanvullend gebruik maken van de
••door ons geadviseerde crème wat het meest
••geschikt is voor uw huidtype.

••De behandeling kan gevoelig zijn, om dit te
••minimaliseren kunt u voorafgaand lokaal een
••(licht) verdovende crème aanbrengen.

••Om het ontstaan van nieuwe vlekken/rim••pels te minimaliseren adviseren wij dagelijks
••gebruik te maken van een zonnebrandcrème.
Resultaat
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de
staat van uw huid. Gemiddeld duurt het 3 tot 5
behandelingen. Dankzij de behandeling neemt
het overmatige pigment af waardoor de vlekken
vervagen. Tevens wordt de huid vernieuwd dus
wordt deze gladder, egaler en krijgt het een
vitalere uitstraling.

Littekens

Door verschillende oorzaken kan een huid
verhard, verkleurd, verkleefd of verdikt zijn.
Wij kunnen met speciale technieken de doorbloeding van de huid verbeteren en de huid

••Wij bekijken eerst welke behandeling het
••meest geschikt is voor uw huid.

••Een behandeling duurt een kwartier tot half
••uur. Herstel duurt ongeveer 1 week.
Resultaat
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de
staat van uw huid. Gemiddeld duurt het 5 tot 8
behandelingen. De behandeling zorgt voor een
structurele verbetering van de huid. De laserbehandeling blijft tot 6 maanden doorwerken,
waardoor u dus tot 6 maanden na de laatste
behandelsessie verbetering zult waarnemen.

Acne

Acne komt door hormonale veranderingen. De
hormonen zorgen ervoor dat de talgproductie
toeneemt en de poriën verstopt raken. Het
gevolg is in veel gevallen een bacteriële infectie
en een geïrriteerde omliggende huid, oftewel
het puistje. De behandeling gaat als volgt:

••Voor de behandeling maken wij gebruik van
••chemische peelings (NeoStrata) en LED
••lichttherapie (Omnilux Blue Light).
••Chemische peeling mag alleen worden
••uitgevoerd door huidtherapeuten en derma••tologen, omdat er op basis van uw huidtype
••wordt gekeken naar de juiste en veilige
••peeling.
••De peeling zorgt ervoor dat de dode huid
••rondom de poriën wordt verwijderd, waar••door de poriën minder snel verstopt raken en
••hierdoor de talg gemakkelijker kan afvloeien.
••Ook werken de talgklieren minder actief als
••gevolg op de peelings.
••Om het herstel en resultaat te stimuleren
••kunt u aanvullend gebruik maken van de
••door ons geadviseerde crème die het meest
••geschikt is voor uw huidtype.
••Vaak bestaat een behandeling uit een inten••sieve periode waarbij 1 of 2 bezoeken in de
••maand nodig zijn.
Resultaat
Duur van de behandeling is afhankelijk van de
ernst, mate en fase van de acne. In de meeste
gevallen is na één behandeling al zichtbaar
resultaat waarneembaar, waarbij de huidstructuur zich verbetert. Indien nodig kan de behandeling herhaald worden.

