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Beste Client,

Deze richtlijnen voor de nabehandeling zijn belangrijk om littekens of huidschade te voorkomen en

gelden voor diverse behandelingen die u bij ons heeft ondergaan.

Cryo pen 

De Cryo pen behandeling is een steriele non-invasieve methode om groot aantal huidletsels en

verhevenheden pijnloos te verwijderen. De behandelde huid vormt een blaar, dit gebied dient gesloten te

blijven om infectie te voorkomen. Dit betekend de blaar niet doorprikken, niet krabben en na het

douchen niet wrijven maar deppen. Make-up mag  2 uur na de behandeling aangebracht worden. 

Herstel van de huid kan afhankelijk van de celdeling tussen de 2 tot 4 weken duren. De huid dient buiten

bereik van zonlicht te zijn of minimaal met een bescherming met factor 30 te worden ingesmeerd.

D.A.S. oog-lift

De behandelde huid vormt kleine puntvormige korstjes. Door het wegblazen van de huid met geladen

plasma geeft dit een zwelling en roodheid op de oogleden. Dit kan 2 tot 3 dagen aanhouden, op ander

huidgebied zal nauwelijks een zwelling zichtbaar zijn. De oogleden kunnen het beste na de behandeling

elk uur 5 min gekoeld worden met een coltpack. 

De dag na de behandeling mag crème en make-up aangebracht worden om de korstjes te camoufleren.

De korstjes vallen er tussen 2 en 3 dagen vanzelf af. Krabbel of wrijf ze er niet af. Minimale

zonbescherming met factor 30. 

Permanente make-up

De eyeliner of wenkbrauwen kunnen enkele dagen ruw en beurs aanvoelen. De kleur kan 60% donkerder

zijn. De korstjes vallen er vanzelf af rond de 4 tot 7 dagen. De gepigmenteerde huid kan dan een stuk

lichter zijn. Na enkele weken komt het pigment uit diepere huidlagen omhoog en moet zich nog zetten

in de huid. Het resultaat zal pas tussen de 3 en 4 weken zichtbaar zijn. Houdt de behandelde huid zo

droog mogelijk en als het gevoelig is mag er er een dunne laag blanke vaseline met een wattenstokje

opgebracht worden. Zwemmen, sauna of lang douchen is tot 7 dagen na de behandeling af te raden. 

Na 3 dagen mag er make-up aangebracht worden en houdt met een zonnebril het gebied zoveel

mogelijk uit de zon.
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Micro-needling

Dit is een behandeling waarbij kleine gaatjes in de huid wordt gemaakt, hierdoor vind er in aankomende

dagen een verhoogde celdeling plaats. De huid kan na de behandeling tijdelijk droog en rood zijn. 

De micro stimulatie dient met goede huidverzorging bij voorkeur een voedend serum en beschermende

crème behandeld te worden om herstel en opname van de huid te ondersteunen. Na enkele dagen zal er

steeds meer een gladde huidstructuur ontstaan. Na deze behandeling de huid 12 uur niet reinigen en 7

dagen geen zuren gebruiken. Overdag de huid beschermen met Spf 30.

Diode Laser 

De laser behandeling dient voor het blijvend verwijderen van overtollig haar. Tijdens de behandeling

word  de huid, door de allernieuwste techniek perfect gekoeld, maar kan na de behandeling nog een

aantal uur doorwarmen, daarom is het goed om direct na de behandeling te koelen met een coltpack of

ijsklontjes in een handdoek. Voorkom direct contact met ijs, anders bevriest de huid en kan dit irritatie

veroorzaken. Eventueel verkoelende Aloë Vera gel uit de koelkast kan enorm verzachten. Vermijd zonlicht

voor minimaal 2 weken en gebruik zonbescherming van minimaal Spf 30. Na zweten of zwemmen

regelmatig opnieuw aanbrengen. Zorg ervoor dat de huid bij de volgende behandeling zo min mogelijk

gebruind is door de zon.

Forma System

Deze behandeling wordt ingezet bij rimpels, huidverstrakking of verwijderen van kleine bloedvaatjes. 

De huid kan tijdelijk rood zijn of licht gezwollen. Licht koelen of een verzachtende crème aanbrengen

direct na de behandeling. Bij het verwijderen van bloedvaatjes kunnen korstjes ontstaan, deze dienen zo

lang mogelijk te blijven zitten waardoor de huid op een natuurlijke manier kan herstellen. De rimpel

behandeling kan tijdelijke roodheid geven en lichte verschilvering van de huid. Na 1 dag mag de reguliere

huidverzorging en make-up aangebracht worden. Na een week mag de huid met een peeling behandeld

worden en overdag beschermen met Spf 30

Peeling
Door de Peeling behandelingen gaat de huid in snel tempo vernieuwen. Enkele dagen na de

behandeling kan de huid rood en strak ( plastic achtig ) aanvoelen. Tussen 2 en 4 dagen kan de huid

gaan schilferen en langzaam loslaten. Naarmate de dikte van de verhoorning zal dit veel of weinig zijn.

Laat de velletjes op de huid zitten en trek ze er niet af.

De schilfertjes worden vaak gezien als een droge huid, dit is niet het geval. Extra laagje vochtregulerende

crème of serum en eventueel een enzympeeling om de dag zal snel een oplossing bieden. 

Heel belangrijk in deze periode van de peeling kuur is zonlicht te vermijden en elke dag 

minimaal Spf 30 aanbrengen.
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