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U heeft zojuist een consult voor behandeling met Infini
gehad. U wordt verzocht deze informatie zorgvuldig
door te nemen.
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Voorafgaand aan uw behandeling
Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank 2 weken voorafgaand aan de behandeling.
Indien u de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF
van minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de
antizonnebrandcrème elke 2 uur op te brengen.
2 weken vóór de behandeling geen zelfbruinende crème gebruiken op het behandel gebied.
Op de dag van de behandeling mag er geen foundation of pigment bevattende poeder op
de huid aanwezig zijn.
Behandeldoel bespreken en de mate van huidreactie na behandeling.
Het is van belang dat u de huidtherapeut naar waarheid op de hoogte heeft gebracht van
uw gezondheid, medicijngebruik, allergieën en/of zwangerschap. Indien er sprake is van een
verandering in bovengenoemde situaties, vragen wij u dit tijdig aan ons te melden in verband
met de mogelijke invloed hiervan op de behandeling.
LET OP: wanneer u een actieve koortslip heeft, mag u NIET behandelen in het gezicht tot 2
weken na volledig herstel i.v.m. verspreiding virus.
Voorafgaand aan de behandeling is het aan te bevelen om 5 dagen eerder te starten met
de inname van arnica korrels tot 5 dagen na de behandeling. Dit zal bloeduitstortingen
verminderen, al dan niet voorkomen in het behandelgebied.

Tijdens uw behandeling
Bij de eerste behandeling wordt het behandelgebied bepaald en de intensiteit samen
u gekozen afhankelijk van uw behandelindicatie. Dit kunnen de volgende indicaties
betreffen; huidverjonging, verbetering van rimpels, verbetering huidtextuur, reductie van
huidverkleuringen, afname van acne, vermindering van (acne)littekens of een combinatie
hiervan.
Houdt u er rekening mee dat de behandeling gevoelig kan zijn. Ook kunt u warmte in de huid
voelen. Dit zorgt voor collageen stimulatie en daarmee verbetering van de huid.
De huid wordt behandeld met een micro-fractionele radiofrequentie en kan daarmee de
huid “openen” waardoor in meer of mindere mate bloedpuntjes zichtbaar kunnen zijn. Dit is
afhankelijk van de instellingen en het gewenste resultaat.
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Na uw behandeling
Houdt u er rekening mee dat de huid tot 10 dagen na de behandeling rood/paars/blauw kan
zijn en dat er zwelling zichtbaar kan zijn. Soms worden talgklieren tijdelijk geactiveerd.
In sommige gevallen ontstaat er in de dagen na de behandeling wat irritatie/pukkeltjes.
De huid zal snel genezen, echter geeft dit (minuscule) korstvorming tot een week nadien.
Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank tot 4 weken na de behandeling. Indien u
de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF van
minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de
antizonnebrandcrème elke 2 uur aan te brengen.
Heliocare en Mesoestetic zonbeschermende middelen beschermen u tegen alle vormen van
straling, zowel UVA, UVB, HEV en IR licht. Deze producten zijn verkrijgbaar in de praktijk.
U mag de huid niet afsluiten de dag van de behandeling m.u.v. crème die de huidtherapeut u
mogelijk adviseert.
Zwemmen, sauna, massages of andere behandelingen elders, wordt 2 dagen afgeraden.
Raadpleeg uw huidtherapeut voor meer informatie.
Indien u de huidreactie niet vertrouwt, dan adviseren wij u contact op te nemen met de
huidtherapeut van Basic Skincare.
Voor vragen over de behandeling en/of de eventuele huidreacties, kunt u altijd contact
opnemen met Basic Skincare via telefoonnummer +31 6 29 22 50 20.
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