DERMALUX® LED-LICHTTHERAPIE
ADVIES VOOR EN NA BEHANDELING

LED-lichttherapie is een klinisch bewezen en veilige behandeling zonder ongemak of uitvaltijd. Voor een
optimaal resultaat raden we u echter aan om het Dermalux®-advies voor en na behandeling dat hierna
wordt uiteengezet te lezen en op te volgen.
Aanbevelingen vóór de behandeling
Als voorbereiding op uw LED-lichttherapiebehandeling moeten alle make-up en
huidverzorgingsproducten, met inbegrip van zonnecrème, worden verwijderd om de absorptie van het
heilzame licht in de huid toe te laten. Voor een optimaal resultaat kan een peeling vóór de behandeling
helpen om dode huidcellen die het licht zouden kunnen reflecteren, te verwijderen. Voor een sterker
resultaat kan een topisch serum worden aangebracht.
Het is niet nodig om contactlenzen te verwijderen tijdens de LED-behandeling.
Oogbescherming
Zichtbaar rood en NIR (bijna-infrarood) zijn veilig voor de ogen en zullen de ogen niet beschadigen, zelfs
niet bij opzettelijke blootstelling. Aangezien het licht echter zeer sterk is, raden we het gebruik van de
aangeboden oogbescherming aan, voor uw comfort.
Bij gebruik van blauw licht of een behandelingscombinatie met blauw licht bevelen we ten zeerste aan dat
de oogbescherming wordt gedragen gedurende de gehele duur van de behandeling.
Advies voor na de Dermalux® LED-lichttherapiebehandeling
Gebruik na uw LED-lichttherapie de aanbevolen huidverzorgingsproducten, waaronder een SPFbescherming (alleen overdag). Uw huidverzorgingsconsultant kan u adviseren over de geschiktheid van
uw huidige huidverzorgingsproducten tijdens het consult.
Indien LED-lichttherapie echter is gebruikt samen met andere esthetische procedures, moet het
specifieke naverzorgingsadvies worden opgevolgd.
Make-up kan onmiddellijk worden aangebracht na LED-lichttherapie. We raden echter het gebruik aan
van op mineralen gebaseerde of niet-comedogene fomuleringen (formuleringen die de huid niet
verstoppen) die de huid laten ademen.
Drink veel water om het hydratieniveau in stand te houden en het lymfesysteem te helpen bij afvoeren
van giftige stoffen.
Neem binnen 24 uur contact op met uw Huidtherapeut voor advies in het onwaarschijnlijke geval dat er
na de behandeling een bijwerking optreedt.

