
VOOR- EN NAZORG
MICRONEEDLING

Voorkom zoveel mogelijk fel zonlicht in de eerste 4 weken na de behandeling. Gebruik ook altijd een
zonnebrandcrème met minimaal factor 30.

Gebruik 3 dagen vóór de behandeling geen producten met actieve zuren. Denk hierbij aan
glycolzuur, salicylzuur of vitamine A-zuur. Twijfelt u over een product? Neem contact met ons op.
Blijf  24 uur vóór de behandeling zoveel mogelijk uit de zon.
Kom zonder make-up naar de afspraak.
Heeft u last van krentenbaard of een koortslip? Geef dit dan aan ons door.

VOORBEREIDINGEN

NAZORG NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kan uw huid rood zijn. Meestal duurt dit een dag. Ook kunt u last krijgen van jeuk,
korstjes of schilferingen. Dit is normaal en hoort bij het herstelproces van de huid. Het is belangrijk is
dat u niet aan uw huid zit, zodat de huid optimaal kan herstellen. In zeldzame gevallen kunt u last
krijgen van blaasjes of hyper- of hypopigmentatie. Dit is meestal tijdelijk. Heeft u hier last van? Neem
dan contact met ons op.

HUIDREACTIES NA DE BEHANDELING

Gebruik de eerste 24 uur de HG Lift 

Gebruik na 24 uur de RESCUE Balm

Breng de eerste 24 uur na de behandeling de HG Lift aan (de witte tube). Doe dit 2 tot 4 keer per
dag. Zo herstelt uw huid optimaal. Gebruik verder geen andere producten of make-up.

Na 24 uur mag u uw huid weer reinigen. Gebruik daarvoor de RESCUE Balm (de witte tube met 
een blauwe streep). Doe dit 2 tot 4 keer per dag. Na 24 uur mag u ook weer een zonproduct en
make-up gebruiken. Na 5 dagen mag u uw gebruikelijke huidverzorging weer toepassen.

Vermijd heet douchen en intensief sporten

De eerste 3 dagen na de behandeling moet de huid herstellen. Sla heet douchen, sauna's, intensief 
sporten, zwemmen en baden in die 3 dagen over. Wilt u toch douchen? Douche dan kort en niet te warm.

Blijf uit de felle zon

Roodheid, jeuk en schilfers

Goed om te weten
Het optimale resultaat van de behandeling ziet u na enkele weken tot maanden. Voor het beste 
resutaat raden wij een kuur met meerdere behandelingen aan.


