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Leefregels na een SkinPen® behandeling  
Na een SkinPen® behandeling is je huid extra kwetsbaar. Voor een optimaal 
resultaat van de behandeling is het belangrijk om de volgende regels nauwgezet 
te volgen: 
 De eerste 24 uur na de SkinPen® behandeling Skinfuse® Lift HG crème 

aanbrengen om de huid te voorzien van de nodige hydratatie 
 De volgende 24 uur na de SkinPen® behandeling Skinfuse® Rescue crème 

aanbrengen om de huid te kalmeren en verzachten. 
 Vermijd tot 72 uur na de behandeling: zonlicht, zonnebank, intensief sporten, 

zwemmen, openbare douchegelegenheden, sauna, heet douchen of baden, en 
vergelijkbaar beïnvloedende factoren. 

 Bescherm je huid de eerste 4 weken na de behandeling goed tegen zonlicht 
met een zonnebrandcrème factor SPF 30 of hoger. Doe dit buiten, maar ook 
binnen als je je achter glas in de zon bevindt. 

 Het wordt aanbevolen om gedurende één maand na de SkinPen® behandeling 
geen andere schoonheidsbehandelingen te ondergaan. 
 

In overleg met je arts kan je huidverzorgingsproducten gebruiken die een 
aanvulling vormen op de behandeling en het resultaat optimaliseren. 

Resultaat 
Huidverbetering is na 3 tot 6 behandelingen van een SkinPen® kuur al zichtbaar.  

Bijwerkingen 
Door de minuscule gaatjes die de SkinPen® in je huid maakt, kunnen de volgende 
onschuldige bijwerkingen ontstaan: een lichte zwelling van de huid, een trekkerig, 
geïrriteerd, prikkend of branderig gevoel, en een warme, rode huid. Ook kunnen 
puntbloedingen ontstaan, dit zijn zeer kleine oppervlakkige bloeduitstortinkjes 
die eruitzien als rode of paarse puntjes. 
 
De huid sluit zich binnen 18 tot 24 uur na de behandeling. Deze verschijnselen 
verdwijnen daarom meestal binnen 24 tot 48 uur.  

Complicaties 
In uitzonderlijke gevallen kan een allergische reactie (o.a. galbulten, zwellingen, 
benauwdheid) of infectie (roodheid, warmte en pusvorming op de huid) optreden.  

Contact 
Neem bij het optreden van complicaties of onverwachte bijwerkingen direct 
contact op met SkinSensible, telefoon: 06-42 02 88 49 (24/7 bereikbaar). 

Controle afspraak 
Voor een goede evaluatie van het behandelresultaat of vervolgbehandeling 
maken we een nieuwe afspraak met je.  
Mocht je tussentijds vragen hebben, zijn we natuurlijk bereikbaar.
 



 


