


In het Laboratorium hebben ze de mesoneedling geperfectioneerd met een 
nieuwe procedure, die zeer duidelijke richtlijnen aangeeft, snel en effectief 
is. 
Deze korte procedure van 3 sessies, verbetert aanzienlijk de kwaliteit van 
het gezicht of alopecia tevens worden ook de zeer moeilijk te behandelen 
gebieden aangepakt, hals, decolleté en de bovenrug van de handen en 
schedel. 

Meso Roller 
Een nieuwe techniek voor Anti Aging en Alopecia.



Mesotherapie wordt wereldwijd, al meer dan vijftig jaar toegepast door 
cosmetische artsen.  
En verbeterd  de BIO-REVITALISERING van de huid. 
Micro needling met de Meso-Roller is een effectieve manier om Mesotherapie 
toe te passen. 
  
Het is veilig, efficiënt, het stimuleert de aanmaak van uw eigen collageen en 
elastine, het maakt duizenden micro kanaaltjes in de huid die het mogelijk 
maken dat werkstoffen kunnen doordringen in de diepere huidlagen. 
  
Micro Needling is een niet-invasieve behandeling, het is niet pijnlijk, het heeft 
een zeer korte hersteltijd en het geeft een langdurig resultaat.



De fijne naaldjes stimuleren de aanmaak van het eigen collageen en elastine in de 
huid. 
De naaldjes maken kleine gecontroleerde wondjes.  
De huid geneest binnen 48 uur.  
Elke huid is voorgeprogrammeerd om te genezen als een jonge huid.  
De huid wordt strakker en gladder. 
De duizenden micro kanaaltjes geven werkstoffen eindelijk de kans om diep door 
te dringen waar ze echt nodig zijn, namelijk in de dermis(lederhuid).  
De werkstoffen uit het NCTF  kunnen nu echt goed opgenomen worden.  
Er zijn studies bekend waaruit blijkt dat de opname van werkstoffen met een 
factor 100 toeneemt.  
Sommige onderzoekers stellen dat de opname van werkstoffen zelfs 1.000x hoger 
is. 
Een snellere en efficiënte manier van behandelingen waarmee je vele gebieden 
kan behandelen, gezicht, hals, decolleté en bovenrug van de handen en alcopecia.  
Deze methode kan zeer goed gecombineerd worden met andere anti aging 
behandelingen en peelings. 
 

Wat doet mesoroller precies? 



De Meso-Roller beschadigt niet de epidermale laag. 
De microkanalen openen nieuwe transcelulareskanalen (absorptie en secretie 
werkstoffen). 
Nieuwe collageen en elastine vezels worden aangemaakt in de lederhuid. 
De wondgenezing zal plaatsvinden tijdens de micro-needling.

De penetratie van de dermis geeft een biologische reactie waardoor de 
groeifactor in de huid wordt gestimuleerd.  
De Fibroblasten en peptiden(aminozuren) worden gestimuleerd die 
nieuwe collageen en elastine vezels aanmaken. 


De werking van Mesoneedling



Voordelen van Mesoroller 


• Het stimuleert de productie van de endogene elastine vezels en de collageen 
aanmaak in de huid, dit geeft meer stevigheid en elasticiteit van de huid.  

• Aanzet tot elastine- en collageenvorming 
• Penetratie door de opperhuid ( Epidermis) van werkstoffen 
• Egalisering van de huidskleur 
• Geeft een huidverjongend uiterlijk 
• Versnelt de huidcel vernieuwing. 
• Geeft meer hydratie, glans, en uitstraling. 
• Corrigeert de pigmentplekken, stimuleert de hyperpigmentatie. 
• Raffineert de huid textuur, aangezichts- en décolletérimpels. 
• Verminderd acne-littekens. 
• Hersteld de verouderde en zonbeschadigde huid. 
• Stimuleert haargroei



TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ROLLER 

• Maximale veiligheid. 


• De Mesoneedling is een medisch hulpmiddel met CE keurmerk Markering klasse 
IIB  

•  
Deze steriele roller heeft een steriele vervangende kop in blister verpakking. 

•  
Deze gesteriliseerde kop in vacuüm blisterverpakt en behandeld met gammastralen.  


• Deze micro naalden zijn gemaakt van chirurgisch roestvrij staal. 
•  

360 micro poriënen  cm²  dit is meer dan 125.000 micro poriën, speciaal 
ontwikkeld voor het gezicht, hals decolleté en rug van de boven handen.



1 behandeling  Voor & Na  



1 behandeling  Voor & Na  









Mesoroller  


Voor een optimaal resultaat wordt deze behandeling alleen in kuurverband 
gegeven waarbij rekening gehouden moet worden met 6 tot 10 
behandelingen, 1x per week.  
Deze kuur kan eventueel ook ondersteund worden met een andere anti aging  
behandelingen 

Per behandeling                    82,50  

Kuur 8 behandelingen      695,00   







Mesoroller Behandelingen  

Maak vrijblijvend een afspraak  

Wellness and Balance  
Willem Bartiusstraat 1  
1816HC Alkmaar  
06-51716424  


