
Informed Consent AlissiMed
micro-needling therapy

Dit ‘Informed Consent’ is ter controle voor u en uw AlissiMed Skin Professional. Dit om te verifiëren of 
alle hieronder genoemde punten met u besproken zijn en om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.
Als klant dient u adequaat geïnformeerd te zijn voordat u met de kuurbehandeling start.

De onderstaande punten zijn besproken en voor mij duidelijk:

EffECt:
Het effect van de kuurbehandeling is per persoon verschillend. Dit is afhankelijk van de indicatie en 
huidconditie. Doordat iedere huid anders reageert is het moeilijk om een concrete voorspelling te doen over 
het uiteindelijke resultaat.

AAntAl bEhAndElIngEn:
Ook dit is afhankelijk van de indicatie en hoe uw huid zal reageren. Om een optimaal resultaat te kunnen 
behalen is een kuur van minimaal 6 behandelingen noodzakelijk.
Voor onderhoud, versterking en verlenging van het resultaat van de kuur met de microneedling pen wordt de 
Allisi Brontë Mesotherapykit inclusief ampullen voor thuis aangeraden.

EvEntuElE rEACtIEs:
•  De huid kan er rood uitzien na de behandeling, tevens kunnen er kleine schaafwondjes of 
•  bloedpuntjes ontstaan.
•  De huid kan een paar dagen na de behandeling gaan schilferen.
•  De huid voelt na de behandeling vaak trekkerig aan. 
•  Deze reacties trekken meestal binnen een paar dagen weg en laten geen littekens achter.
•  Wanneer de huid bloot wordt gesteld aan zon en/of zonnebank tijdens of 8 weken voor en na de 
  behandeling kunnen er pigmentverschuivingen optreden.

AdvIEzEn oM thuIs op tE volgEn:
•  Belangrijk is dat de huid tijdens en acht weken voor en na de behandelperiode niet wordt blootgesteld 
•  aan zon en/of zonnebank!
•  Gebruik de Alissi Brontë Sun Protectors voor voldoende bescherming tegen UV-straling.
•  Wanneer er korstjes ontstaan na de behandeling, hier zeker niet aan krabben.
•  Wanneer de huid gaat schilferen mogen de schilfers door middel van C+C Peeling of Diamond Peel
•  verwijderd worden.
•  Blijf de huid goed verzorgen met de AlissiMed skin care producten of Alissi Brontë skin care producten.
•  Gebruik tot 4 uur na de behandeling geen make-up.

Naam: ..............................................................................................................................   Datum: ...................................................................................

Handtekening: .....................................................................................................................................................................................................................      


