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Nazorgformulier Dermaplaning 
 

Uw huid heeft een huid verbeterende behandeling ondergaan, waardoor het onzichtbaar of 
zichtbaar een herstelperiode doorloopt. Om dit proces optimaal te ondersteunen is het van 
belang het productadvies op te volgen. Dit is belangrijk om irritatie en Post Inflammatoire 
Hyperpigmentatie (PIH) te voorkomen en het resultaat te optimaliseren.  
 
De Dermaplaning behandeling die op uw huid is uitgevoerd kan extra gevoeligheid 
veroorzaken. Meest voorkomende bijeffecten zijn, prikkeling, jeuk & irritatie, roodheid, 
zwelling, huidspanning, schilfering. In uitzonderlijke gevallen (extreem gevoelig of 
overgevoeligheidsreactie) kunnen de bijeffecten heviger zijn.  
 
Mochten er enige complicaties optreden bijv. extreme zwelling, allergische reactie, 
overmatige of aanhoudende schilfering of jeuk, neemt u dan alstublieft contact op met ons 
per telefoon, het telefoonnummer vindt u ook aan de onderzijde van dit formulier.  
 
Wat moet ik vermijden gedurende het herstelproces? 
• 48u na de peeling dient u zon, zweten, zware inspanning, hete baden/douches/sauna en 

haarkleuring te vermijden. Ook het gebruik van zuren in uw dagelijkse verzorging 
dient te worden gemeden.  

 
Wat kan ik verwachten na de Dermaplaning behandeling? 
• De huid kan direct na de behandeling rood uitzien. Deze roodheid verdwijnt binnen 24 

uur na de behandeling. Belangrijk is een hoge SPF bescherming te gebruiken zoals 
een SPF 30-50 alsook de ondersteunende producten om het herstelproces goed te 
begeleiden. 
 

• Bescherm de huid tegen directe blootstelling aan de zon met minimaal een SPF30  
zonbescherming. Doe dit minimaal 14 dagen na de behandeling om hyper-
pigmentatie te voorkomen. U kunt eventueel ook een hoed dragen ter bescherming. 
Zorgvuldigheid met het dragen van zonbescherming adviseren wij dagelijks het hele 
jaar door te doen. 
 

• U kunt uw standaard huidverbeteringsproducten (incl. fruitzuren en retinoïden) weer 
gaan gebruiken wanneer uw huid volledig hersteld is (meestal is dit 48- 72 uur na een 
Dermaplaning behandeling). 

 
Indien u nu vragen heeft mag u ons altijd contacteren:  
Skin Q 
Telefoon: 0032-468270798 
Email: info@Skinq.be 

 


