PURE AANDACHT

U kunt bij ons terecht voor
de volgende behandelingen:

Huid Kliniek Hilversum is inmiddels
een begrip in het Gooi en heeft zich
ontwikkeld tot een allround instituut.
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In al onze behandelingen hanteren wij een filosofie
en werkwijze waarin aandacht voor de mens, rust en
ontspanning centraal staan. Vanuit deze jarenlange
expertise en zoektocht naar onderscheidende
concepten groeide een nieuwe passie en droom:
huidtherapie. Een relatief jong paramedisch beroep
dat zowel medisch als cosmetisch georiënteerd
is. Huidtherapie is een vakgebied dat veel nieuwe
mogelijkheden met zich meebrengt en een grote
toegevoegde waarde geeft aan ons instituut.
Nieuwe behandelingen, maar wel in de vertrouwde
ambiance van Huid Kliniek Hilversum.

Oedeemtherapie
Micro-Needling
Acné
Fruitzuur Peeling
Permanente Make-up
Couperose
Injectables
IPL Ontharen
Elektrisch Epileren
Bindweefselmassage gelaat
Bindweefselmassage benen
Cellulite
Pigment Vlekken
Litteken Therapie
Steelwratjes

Acné

Huid
Kliniek
Hilver sum

Professionele aandacht voor
uzelf waar het gaat om huidverbetering en je goed voelen.

H u i d K l i n i e k H i l ve r s u m
 Bussumerstraat 53-57
1211 BJ Hilversum
gratis parkeren
 035 525 08 89
 info@huid kliniek hilversum.nl
 www.huid kliniek hilversum.nl

Huid Kliniek Hilversum
is de volgende stap
naar de toekomst.

Acné

Behandeling

Acné kan een vervelende aandoening zijn en de huid

Om acné te bestrijden is het belangrijk de oorzaak aan

Voor deze behandeling is vergoeding vanuit de

flink ontsieren. Het is absoluut niet zo dat het alleen

te pakken, dit kan door de ontstekingen te verminderen

zorgverzekering mogelijk. Afhankelijk van uw pakket

in de pubertijd voorkomt. Er zijn diverse vormen van

en/of de talgproductie te reguleren. Dit kan via reini-

kan de behandeling deels of geheel vergoed worden.

acné waar volwassenen ook last van kunnen hebben.

ging, peeling, producten en soms medicatie. Bij de Huid

Huid Kliniek Hilversum heeft afspraken met de mees-

De oorzaak van de ontstekingen kan verschillen en zo

Kliniek Hilversum hebben we veel ervaring in het be-

te grote zorgverzekeraars.

ook de behandeling, Acné is maatwerk. Een actieve

handelen van verschillende vormen van acné. Vaak kan

bijdrage van de patiënt speelt een grote voorwaar-

in overleg met uw huisarts of dermatoloog een behan-

de voor succes, daarom hechten wij veel waarde aan

delplan worden opgesteld. Het is bij alle vormen van

goede voorlichting en instructies voor thuiszorg.

acné belangrijk de behandeling met enige regelmaat

acné Conglobata en acné Rosacea en

uit te voeren, ook de instructies voor thuiszorg dienen

download de informatie.

Er zijn veel verschillende vormen van acné.


Kijk op onze website eens bij acné Vulgaris,

goed opgevolgd te worden. Omdat de oorzaak van acné
zeer divers kan zijn is het moeilijk te voorspellen hoe

Overweegt u een behandeling of heeft u vragen?

lang het duurt voordat u zichtbaar resultaat heeft. In de

Kom gerust langs voor een persoonlijk consult

meeste gevallen is het zo dat na ongeveer 3 behande-

of bel ons voor meer informatie.

lingen een merkbare verbetering optreedt.

 035 525 08 89
Huid Kliniek Hilversum heeft contracten
met de meeste zorgverzekeraars,
Marjolein (27) “Ik durfde nooit echt mijn gezicht te laten

mogelijk wordt de behandeling vergoed.

zien. Toen ik rond de pubertijd last kreeg van acné zei
iedereen dat het vanzelf over zou gaan, het tegendeel bleek
waar. Ik heb werkelijk alles geprobeerd, maar het bleef
terugkomen. Na een aantal maanden mijn gezicht te hebben
behandeld begon mijn huid langzaam te verbeteren. Er werd
geen wondermiddel beloofd en ik moest er zelf ook actief
aan meedoen. Nu is het resultaat zo mooi, ik durf voor het
eerst in het zonlicht iemand aan te kijken zonder dat ik me
schaam. Dat is voor mij zo’n grote overwinning.”

Huid Kliniek Hilversum heeft contracten
met de meeste zorgverzekeraars,
mogelijk wordt de behandeling vergoed.

H u i d K l i n i e k H i l ve r s u m

Manon Plokker
Huidtherapeut

“Ik haal veel
energie uit

Gerdien Zekveld
Huidtherapeut

“De variatie van
de behandelingen

het geven van

is een geweldige

behandelingen

uitdaging en het

en advies. Ik

wellbeing concept

geloof echt in het

spreekt mij enorm

wellbeing concept

aan. Nu kan ik

en heb zelf in de

kwaliteitszorg

praktijk ervaren

leveren waarin

dat het werkelijk

de cliënt altijd

verschil maakt.”

centraal blijft
staan.”

