
NABEHANDELINGS FORMULIER MICRONEEDLING – INFORMATIE VOOR THUIS 
Proficiat met uw behandeling voor de verbetering & verjonging van uw huid! Nu moet u uiterst goed voor uw huid gaan 
zorgen, zodat deze het beste herstelproces krijgt na de behandeling en zo lang mogelijk mooi blijft! Daarom is het een 
MUST de nazorginstructie te lezen en na te leven! 
 
Algemeen: Microneedling is een behandelmethode waarbij met behulp van speciale naaldtechniek microscopisch kleine 
gaatje/kanaaltjes maken in de huid. Op deze manier dagen we de huid uit om zich te herstellen en benutten we dit 
natuurlijke herstelproces. Het is een effectieve manier o de huid in de diepte te vernieuwen en te verfraaien zonder de 
bovenste huidlaag te beschadigen. 

 
Nazorgvoorschriften & Mogelijke huidreacties: 
*Afhankelijk van het soort huidoppervlak zal de huid er rozerood uit gaan zien. 
*Tot 24 uur na de behandeling: Erythema(roodheid), bloedpuntjes en lichte zwelling van de huid. De huid kan prikkelend en 
warm aanvoelen, deze verschijnselen zullen na een dag afnemen. 
*1-2 dagen na de behandeling: milde erythema, bloedpuntjes, lichte zwelling, lichte jeuk, droog/strak gevoel. 
*2e/3e dag na de behandeling, verminderde roodheid, verdwijnende bloedpuntjes en zwelling en jeuk. Door de versnelde 
celdeling kan de huid wat gaan schilferen en daarbij de dode huidcellen loslaten. 
*3e/4e dag: mogelijk ziet de huid er droog uit. 
*4e/5e dag: De huid is volledig hersteld en functioneert weer normaal. 
 
*Op de dag dat u behandeld bent, mag de huid niet meer in aanraking komen met producten, de huid mag niet weer 
gereinigd worden en er mogen in principe geen producten (thuis) gebruikt worden, enkel wat geadviseerd is. Dit in verband 
met de warmte die nog in de huid aanwezig is en het herstelproces wat op gang is gebracht. 
*Gebruik enkel milde producten die de huid barrière helpen herstellen. 
*Uw huid is na de behandeling extra kwetsbaar, wees daarom de eerste 48 uur voorzichtig met inspanning waarbij warmte 
vrij komt zoals bijv. boven de hete pannen hangen bij koken, snel lopen, stofzuigen, sauna, heet douchen of baden. 
* Gebruik tijdens de gehele behandelperiode de door de behandelaar geadviseerde producten.  
* Het behandelde gebied mag absoluut niet blootgesteld worden aan zonlicht/zonnebank, bescherm de huid goed met een 
zonnebrandcrème van spf 50 (of SPF15 7 PA+++ de UberZink) minimaal 4x per dag (Het hele jaar door, in de zomer vaker! 
Liefst elke 90 minuten, vergeet je zonnebril niet, UV gaat ook via de ogen!  
*En breng voor de opeenvolgende 2 weken ’s ochtends een vitamine C serum aan op het behandelde gebied. 
*Eventuele velletjes, korstjes met rust laten, absoluut niet aan krabben om pigmentvorming en littekenvorming te 
voorkomen. 
*Na 24 uur mag weer make-up gebruikt worden. Gebruik milde producten zonder parfum, bij voorkeur minerale make-up 
van Bellapierre. 
* Indien door het niet opvolgen van de nazorginstructies ontstekingen of littekens ontstaan of de huid beschadigd raakt, 
dan is de behandelaar hiervoor niet aansprakelijk.. 
*Vitamine A of C crème, scrubs of producten met fruitzuren (glycol-, melk-, salicylzuur etc.) zijn absoluut niet geschikt direct 
na een microneedling behandeling. Het gebruik mag na 3 dgn. weer voorzichtig opgestart worden. 
*Hyaluronzuur is zeer geschikt de eerste dagen aan te bevelen en mag meerder keren per dag aangebracht worden, indien 
gewenst. 
* Vermijd directe ultraviolette straling en zonnebank 
* Vermijd de eerste 2 dagen intensieve cardio en high intensity oefeningen (alles waar je hartslag van omhoog gaat om 
warmte flushes te voorkomen) 
* Vermijd de eerste dagen zwemmen 
* Vermijd andere intensieve behandelingen zoals dermabrasie, laser, chemische peelings, botox of filler behandelingen. 
* Vermijd harsbehandeling in het behandelde gebied.* Vermijd Spray Tan totdat uw huid voldoende heeft hersteld. 
Tip: *Gebruik ½ uur tot uur voor de behandeling Paracetamol of 2 koppen koffie. 
* Visolie/omega 3 Indien consequent gebruikt, draagt bij aan een gezonde huidbarrière, zorgt super voor de lipide laag, 
waardoor resultaat nog beter wordt. Evenals Ginseng/Ginko Biloba 
* PREFENTIEF BIJ HERPES SIMPLEX: 1 dag voor tot 3 dagen na de behandeling L-Lysine gebruiken (nooit met melk innemen!) 
 
NOTE : Meld bij uw vervolg afspraak het volgende: 
*Bent u in de afgelopen weken ziek geweest? (Verkouden, koorts, griep) 
*Heeft u een antibioticakuur gehad of andere medicatie? 
*Heeft u in de afgelopen weken te maken gehad met het Herpes Virus? 
*Hoe is het herstel vermogen geweest na de laatste behandeling? Na hoeveel dagen voelde de huid minder trekkerig aan? 
 
CONTACT : Voor vragen over de behandeling of nazorg kunt u mij altijd bereiken op nummer 0624134653  
 
Dank voor het vertrouwen, hartelijke groet Brenda de Haan 


