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Client informatie 
micro-needling in het REVIDERM system 

Bedankt voor het kiezen van een behandeling met de 
Skinneedler. Wij heten u van harte welkom in ons instituut op  

 

 _____________________________________________  

De micro-needling behandeling is klinisch getest en is geschikt 
als cosmetische behandeling voor: 

 Het verminderen van rimpels op   
gezicht, nek en  décollete 

 Het verstevigen van verslapte huid 

 Het herstellen van lijntjes en huidbeschadegingen door 
zon/uv  

  Om de kwaliteit van littekens en huid te verbeteren 

Courses of action 
Zoals bij alle intensieve behandelingen is het belangrijk om 
voor en na de behandeling bepaalde richtlijnen te volgen.  
Voor een optimaal resultaat en huidgevoel houdt u zich 
alstublieft aan de volgende richtlijnen:: 

1 week VOOR de behandeling 

 Als u vaker een Herpes Simplex heeft gehad in het te 
behandelen gebied, neem dan preventieve medicatie of 
crème 

Op de dag van de behandeling, na de behandeling 

 Alleen gebruik maken van minerale poeder make-up, 
gebruik geen vloeibare, compacte of crème make-up. 

In de 2 weken VOOR EN NA de behandeling 
 Gebruik geen cosmetica met retinol (vitamine 

A) of geconcentreerde L-Ascorbine zuur 
(vitamine C) 

In de 3 dagen NA de behandeling 

 Gebruik een milde reiniging en de producten 
uit uw Post-Needling Kit. 

 Vermijd direct zonlicht en solariums. 

 Gebruik geen producten met een concentratie 
aan fruitzuren, essentiële oliën of met een 
hoge concentratie aan lipiden 

 Vermijd overmatig zweten ( sporten e.d.) 

 Vermijd hete douches, sauna, stoomcabine, 
zwembaden of dergelijke 

 Vermijd vies en stoffig werk (zoals bijv. werken 
in de tuin.) 

Let goed op uw huid. 
De cosmetische micro-needling behandeling van 
REVIDERM stimuleert uw huid om zich van 
binnenuit te herstellen en te verstevigen. De 
producten welke door uw Reviderm Specialist 
worden geadviseerd, ondersteunen dit vermogen 
op de best mogelijke manier. 

Hieronder of in uw beautyplan kunt u, uw op maat 
gemaakte huidadvies vinden. Deze producten kunt 
u gebruiken vanaf dag 4 tot de volgende 
behandeling. Deze zorgen ervoor dat uw resultaat 
beter en langer blijft.
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