
 
 
Nazorginstructies PRX-T33 behandeling 

• Na de behandeling kan de huid rood kleuren en warm aanvoelen. Dit is een normale 
reactie en verdwijnt veelal binnen enkele uren na de behandeling. 

• Direct na de behandeling brengt de huidspecialist de WiQo NOURISHING EN 
MOISTURIZING FACE CREAM met shea butter aan op het behandelde gebied om de 
hydrolipidische film van de huid te herstellen, droogheid te voorkomen en tijdelijke 
roodheid te verzachten. 

• De tijdelijke roodheid kan gecamoufleerd worden met een zuurstofdoorlatende 
foundation, bij voorkeur Oxygenetix op basis van Aloë Vera. 

• Voorkom heet douchen, sauna, zwemmen en baden gedurende de eerste 24 uur na 
de behandeling. 

• Bescherm de huid en voorkom zoveel mogelijk fel zonlicht tot 4 weken na de 
behandeling. Gebruik een zonnebrandcrème met een hoge UV beschermingsfactor 
(SPF-50). 

• Vermijd op alcohol gebaseerde toners.  
 

Nabehandeling thuis 
- Het is noodzakelijk de WiQo NOURISHING EN MOISTURIZING FACE CREAM voor de droge 
huid, 2 tot 3 keer per dag aan te brengen gedurende de eerste 3 tot 4 dagen.  
Daarna kan deze crème een- tot tweemaal per dag gebruikt worden. 
- Gebruik daarnaast de WiQo SMOOTHING FACE FLUID één keer per dag (’s avonds) vanaf 
dag 3 na de PRX-T33 behandeling. Geen andere crème bgebruiken tot 30 minuten na het 
aanbrengen van de WiQo Face Fluid. 

Mogelijke bijwerkingen  
• Tijdens de behandeling kan er een prikkend, licht branderig gevoel optreden bij patiënten 
met een gevoelige huid. 
• Schilfering/vervelling van de huid: in sommige gevallen kan de huid licht tot matig 
schilferen/vervellen in de dagen na de behandeling. 
PRX-T33 reguleert de dikte van de epidermis, met name patiënten met een hypertrofische 
hoornlaag kunnen een lichte tot matige schilfering/vervelling ervaren.Om mogelijke 
schilfering/vervelling te beperken of te voorkomen, volg altijd het aangegeven 
nabehandelprotocol met de voorschreven WiQo producten. 
Treedt er een schilfering/ vervelling op dan zal dit in de meeste gevallen alleen na een eerste 
behandeling zijn. Behandel de huid direct na de behandeling tot 3/ 4 dagen meerdere malen 
per dag met WiQo MOISTURIZING FACE CREAM voor droge huid. 
• Roodheid tijdens het aanbrengen en na de behandeling: roodheid verdwijnt in enkele uren 
met behulp van WiQo MOISTURIZING EN NOURISHING FACE CREAM voor droge huid. 


