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Leefregels na een behandeling met Belotero Revive Skinbooster 
Na een behandeling met Belotero Revive is het belangrijk om de volgende regels nauwgezet 
te volgen: 
1. Raak de eerste 12 uur na de behandeling het behandelde gebied niet aan. 
2. Draag de eerste 12 uur na de behandeling geen make-up. 
3. Stel het behandelde gebied gedurende 1 week na behandeling niet bloot aan intense 

warmte (zon, solarium, sauna, sportschool). 
4. Doe tot 1 week na de behandeling geen andere gezichtsbehandelingen. 
5. Stel de behandelde huid niet onbeschermd bloot aan de zon. 

Resultaat 
De resultaten van een behandeling met Belotero Revive zijn toename van hydratatie en 
vermindering van ruwheid en roodheid voor een periode tot 36 weken. In die periode wordt 
Belotero Revive geleidelijk afgebroken en verdwijnt het resultaat. De resultaten kunnen per 
persoon verschillen en zijn afhankelijk van het behandelplan. Het ideale behandelplan bestaat 
uit 3 behandelsessies met tussenpozen van 4 weken, gevolgd door een herhalingsbehandeling 
na 6 tot 9 maanden. 

Bijwerkingen 
Onschuldige bijwerkingen die kunnen optreden zijn vochtophoping (oedeem), zwelling, pijn, 
jeuk, verkleuring van de huid (roodheid, blauwe plekken), gevoeligheid en productophoping 
(nodules) door de injecties. Door een ijs- of koud kompres op de behandelde zone(s) te houden 
tijdens de eerste uren na de behandeling kan de omvang en duur van verkleuring en/of 
zwelling enigszins beperken. Als de plek verdoofd is geweest, kan deze na de behandeling even 
gevoelloos blijven. Daarnaast is het mogelijk dat je een branderig gevoel of pijn ervaart op de 
plek van de injectie.  
 
Bovenstaande verschijnselen zijn mild en verdwijnen meestal binnen enkele dagen. 
Vochtophoping, productophoping en blauwe plekken kunnen wat langer duren. Als zwellingen 
of roodheid langer dan 5 dagen aanhouden, of de plekken zeer pijnlijk of ongebruikelijk warm 
of koud aanvoelen, neem dan direct contact met ons op! 

Complicaties 
In enkele gevallen kunnen infecties, ontstekingsreacties met zwelling of roodheid, bulten en 
pigmentverandering voorkomen. Ook kan het fillermateriaal zichtbaar of voelbaar worden. In 
zeldzame gevallen kunnen allergische reactie optreden (o.a. galbulten, zwelling, 
benauwdheid).  In uitzonderlijke gevallen kan een bloedvat verstoppen en leiden tot hevige 
pijn, verlies van het gezichtsvermogen, huidafwijkingen en uitvalsverschijnselen. Neem bij 
complicaties altijd direct contact met ons op! 

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

Controleafspraak 
Voor een goede evaluatie en eventueel vervolgbehandeling vragen wij om 1 maand na de 
behandeling een controle afspraak in te plannen met de behandelend arts. Mocht je 
tussentijds vragen hebben, dan zijn we natuurlijk bereikbaar. 



 


