
U hee� zojuist een consult voor stikstofplasma van uw gezicht
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 4 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 lasergebied.

• 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 laser 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. 

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; 
 verstrakking/versteviging, egalisatie van diffuus verspreid pigment / melasma, vermindering van
 (acne)littekens of een combinatie hiervan. 

• Houdt u er rekening mee dat de behandeling gevoelig kan zijn en u warmte in de huid gaat voelen. 

• De huid wordt behandeld met medische stikstofplasma. De huid zal volledig gesloten blijven, 
 waardoor uw buitenste huidlaag dient als pleister. Onder het oppervlak zal uw huid volledig
 geregenereerd worden. 
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• Na de behandeling brengen we een passende crème aan.

• U dient de huid 24 tot 48 uur droog te houden. Vervolgens mag u water splashen om de huid te
 reinigen voor de volgende 5 dagen. Daarna start u met uw eigen reiniger.

• Het gebruik van peelende producten mag pas op zijn vroegst na 10 dagen hervat worden.

• Overmatig gebruik van een moisturizer zal de vervelling langer laten duren.

• Gebruik alleen wanneer u aanhoudende jeuk heeft, een zeer basic moisturizer. 

• Gebruik GEEN repair cremes, stem cell producten of andere cremes die de huid willen herstellen. 

• Het gebruik van ontstekingsremmende producten, topicaal of oral wordt afgeraden.

• Houdt u er rekening mee dat de huid tot 9 dagen na de behandeling rood kan zijn en dat er ‘dots” 
 zichtbaar kunnen zijn. Soms worden talgklieren tijdelijk geactiveerd.

• Tussen de 1 en 6 sessies worden geadviseerd en de volledige uitwerking hiervan ziet u de komende
 maanden verder verbeteren. U ziet verbetering in textuur en huidtoon, en de reductie van fijne lijnen
 na low level energy sessies. Wanneer u kiest voor high energy sessies, zult u ook verbetering opmerken
 in de diepe rimpels, acne littekens en pigmentatie markeringen.

• 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 of Mesoestetic zonbeschermende middelen beschermen u tegen alle vormen van straling, 
 zowel UVA, UVB, HEV en IR licht. Deze producten zijn verkrijgbaar in de praktijk. Bij voorkeur alleen 
 minerale filters gebruiken.

• Indien u een complicatie ten gevolge van de behandeling vermoedt of de huidreactie niet vertrouwd, 
 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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Na uw behandeling

 

 

 

 


