
Littekens kunnen diverse klachten 
veroorzaken zoals: 

- restrictie in de fascia wat zich uit
in vastzittend weefsel

- verminderde bloed- en
lymfestroom

- verzwakte spierkracht
- verstoorde energiedoorstroming

( Qi)
- bewegingsbeperking in

gewrichten

Ze kunnen vervelend aanvoelen, pijn 
doen of er lelijk uitzien. Ook kunnen ze 
ons emotioneel blokkeren door de 
traumatische gebeurtenis die het litteken 
veroorzaakt heeft.  

Gelukkig is hier nu een oplossing voor. 

W AT  K A N  H E T  G E V O L G  Z I J N  VA N
E E N  L I T T E K E N ?  

M CL O U G H L I N  S CA R  T I S S U E  R E L E A S E ®

MSTR® IS EEN INNOVATIEVE, PIJNVRIJE, NATUURLIJKE METHODE OM LITTEKENS TE 
BEHANDELEN. INMIDDELS IS DOOR MIDDEL VAN ULTRASOUND ONDERZOEK BEWEZEN DAT 

NA 15 MINUTEN MSTR® HET LITTEKEN MET MEER DAN 30% VERBETERD IS.  

ERVARINGS VERHALEN: 

Vrouw van 50 jaar oud had meerdere littekens van 
spinale cervicale fusie (het vastzetten van 
nekwervels), thoracale en lumbale werveloperaties, 
longchirurgie en een keizersnede: "Ik had vreselijke 
pijn. Nu doen geen van mijn littekens meer pijn. Het is 
1.000 procent beter dan een jaar geleden. " 

Vrouw van 19 jaar oud. Auto ongeval 2017 – zijwaartse 
aanrijding bij 120 km per uur. Veiligheidsgordel in haar 
linker onderbuik gesneden, maar zonder zichtbaar 
litteken! Ze voelt het wanneer ze zich uitstrekt, als ze 
lange afstanden loopt en soms in de sportschool. Cliënt 
voelde tintelingen op het taaie fibreuze weefsel tijdens 
de behandeling. Een week later, na slechts één 
behandeling, is het litteken zacht en trekt het niet meer 
tijdens het uitvoeren van activiteiten.  

Man van 67 jaar oud. Na een driedubbele bypass 3 jaar 
geleden heeft hij een litteken van de nek tot de basis van 
het borstbeen en littekens op zijn benen waar de aders 
werden verwijderd. Na één sessie met MSTR-werk kon 
hij zijn armen weer naar achteren uitstrekken en ook 
gewichten optillen. Het litteken is bijna verdwenen. Na 
het werken aan de been-littekens kan hij langer lopen op 
de loopband in de sportschool. 

Het helpt ook bijhielspoor! 

fasciitis

plantaris

McLoughlin Scar Tissue Release® wordt ingezet bij 
postoperatieve littekens zoals: 

• borstamputatie, lumpectomie enz
• blindedarm operaties, galblaas enz
• keizersnede, hysterectomie.
• littekens door gewrichtsvervanging - knie, heup enz

En kan ook worden toegepast bij 
brandwondlittekens, trauma wonden, 
gezichtslittekens, spierscheuring enz. 
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