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De bloed- en lymfecirculatie worden 
extra gestimuleerd, zodat toevoer van 
zuurstof en afvoer van afvalstoffen 
sneller gerealiseerd kunnen worden. Ook 
de vorming van elastinevezels en col-
lageenvezels wordt hierdoor verhoogd 
met als gevolg een huid die soepeler, 
steviger, gladder en gezonder wordt.

De belangrijkste indicaties zijn o.a. het 
behandelen van sinaasappelhuid (cel-
lulite), vetophopingen die “vast” zitten, 
versteviging en verstrakking van de huid, 
contourverbeteringen en voor- en nazorg 
bij liposuctie en lymfedrainage na cosme-
tische ingrepen. 

Een kuur geeft de beste 
resultaten 
Het aantal behandelingen is sterk afhan-
kelijk van de mate waarin men last heeft 
en het doel dat men zichzelf stelt. De 
ervaring heeft geleerd dat men gemid-
deld tussen de 6-12 behandelingen nodig 
heeft.

De behandeling
Tijdens de behandeling draagt u een ny-
lon pak dat het gehele lichaam bedekt.
Hierdoor is een betere geleiding van de 
behandelkop mogelijk. Bovendien is de 
behandeling door het dragen van het 
pak geheel hygiënisch. De behandeltijd 
bedraagt ongeveer 30 minuten bij een 
enkele locatie
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‘‘Het aa nta l 
behandelingen is sterk 

afha nkeli jk va n de 
mate waarin men last 
heeft en het doel dat 
men zichzelf ste lt.’’

Tijdens een endermologie behan-

deling worden de huid en onder-

huids bindweefsel gemasseerd door 

een behandelkop die de huid om-

hoog zuigt en op- en afrolt. Door 

deze manier van masseren worden 

weefselblokkades opgeheven.

Balie
Notitie
'het' ertussen plaatsen.

Balie
Notitie
bij..locatie  >weglaten



Persoonlijk advies
Onze huidtherapeuten zijn expert op het gebied 
van endermologie en kunnen u optimaal voor-
lichten en behandelen. Tijdens een persoonlijk 
en vrijblijvend consult geven wij u graag nadere 
uitleg over de behandeling. Aan dit advies zijn 

geen kosten verbonden.

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Uw behandeling wordt uitgevoerd in een der-
matologisch centrum waar veel kennis is van 
de huid. Kwaliteit, uw gezondheid en veiligheid 
staan bij ons op nummer 1. 

Uitgebreide informatie over onze behandelingen 
vindt u ook op www.nationaalhuidcentrum.nl

Voor Na

Behandelen van cellulite
Cellulite komt voornamelijk voor op be-
nen, billen en heupen. Het is te herken-
nen aan een huid met afwisselend putjes 
en bultjes al dan niet samengaand met 
pijnlijke plekken. Cellulite wordt groten-
deels veroorzaakt door ophopingen van 
vocht, vet en afvalstoffen. Vooral een 
verstoring van de doorbloeding en het 
lymfesysteem ligt ten grondslag aan de 
overmatige ophopingen. 

Er bestaan verschillende vormen en 
gradaties die bij ieder om een andere 
behandelmethode vragen. Voor de één 
betekent dit een continue zware in-
spanning terwijl de ander met minder 
inspanning, zoals gezonde voeding, be-
weging en een behandelingskuur met 
endermologie weer gladde benen krijgt. 

Na de behandeling
Na 4-6 behandelingen begint men over 
het algemeen resultaat te zien. Wanneer 
het gewenste resultaat bereikt is, advi-
seren wij een onderhoudsbehandeling 
van eenmaal per maand.
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Behandelcentrum voor Huidziekten, Huidverbetering, 
Injectables, Liposuctie en Haartransplantatie

“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci




