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Leefregels na een behandeling met Profhilo® Body 
Na een behandeling met Profhilo® Body is het belangrijk om de volgende regels 
nauwgezet te volgen: 
• Raak de eerste  2 uur na behandeling het behandelde gebied niet aan. 
• Vermijd tot 1 dag na de behandeling een bezoek aan de sportschool. 
• Laat de Profhilo® Figura Body Patch op de behandelde plekken tot de patch 

vanzelf loslaat (maximaal 24 uur). 
• Gebruik Profhilo® Figura Body Cream in de ochtend en avond op de behandelde 

plekken in de eerste maand na de behandeling. 
• Vermijd tot 1 week na de behandeling schoonheidsbehandelingen en bezoek 

aan sauna/hamam. 
• Stel de behandelde huid niet onbeschermd bloot aan de zon. 

Resultaat 
Het hydraterende resultaat van een behandeling met Profhilo® Body wordt 
meestal na enkele dagen zichtbaar/voelbaar. Vanaf 6-10 weken na de eerste 
behandeling is het positieve effect steeds duidelijker, dit komt omdat de aanmaak 
van collageen en elastine tijd nodig heeft.  
 
Voor een optimaal resultaat raden we aan om de Profhilo® Body behandeling na 
1 maand te herhalen en daarna elke 6 maanden. De duur van het effect verschilt 
per persoon en is afhankelijk van leeftijd, huidtype, levensstijl en spier-activiteit.  

Bijwerkingen 
Na een behandeling met Profhilo® Body zul je altijd kleine bultjes op de plaats 
van de injecties zien. Deze verdwijnen na 24 uur tot 48 uur.  
 
Bijwerkingen die kunnen ontstaan na een behandeling met Profhilo® Body zijn: 
vochtophoping (oedeem), zwelling, pijn, jeuk, verkleuring van de huid (roodheid, 
blauwe plekken), gevoeligheid en productophoping (nodules) door de injectie. 
Bovenstaande verschijnselen zijn mild en verdwijnen meestal binnen enkele 
dagen. Vochtophoping, productophoping en blauwe plekken kunnen langer 
duren.  

Complicaties 
Profhilo® Body is een zeer veilige injectable omdat hyaluronzuur van nature in 
het menselijk lichaam voorkomt en het geen chemische toevoegingen bevat.  

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 u om 1 
maand na de behandeling een controle afspraak in te plannen met de 
behandelend arts. 



 


