“Nooit meer kaal “ voor mannen en vrouwen

Bekijk de webversie

Bedankt
voor
CAMOUFLAGE" !

uw

boeking

"FUT/FUE

Deze mail is ter voorbereiding op de eerste
behandeling en de behandelingen die volgen. Lees
de voor- en nazorgmaatregelen door zodat u goed
voorbereid op afspraak komt om het beste
resultaat te bereiken!
Mocht u na het lezen toch nog vragen
hebben, neem dan gerust contact op ...
Groetjes Hennita

VOORZORGSMAATREGELEN
U kunt het verloop en het eindresultaat van de behandeling positief
beïnvloeden wanneer u deze voorzorgmaatregelen opvolgt:
1. Voor de pijnstilling is het raadzaam om de avond voor de behandeling 2 x
500 mg paracetamol in te nemen en de ochtend 2 x 500 mg (elke 6 uur : 2
x 500 mg. paracetamol)
2. Gebruik geen aspirines of nurofen.
3. Gebruik geen Minoxidil (haargroeimiddel) vanaf 1 week voor de
behandeling tot 2 weken na de behandeling want dit is een vaatverwijder
en bevat alcohol die de pigment-ink aantast. U kunt als vervanger Nanoxidil
gebruiken.
4. Indien u de haren kleurt doe dit minstens 1 week van te voren.
5. Vanaf 48 uur voor de behandeling geen alcohol.
6. Was voor de behandeling (de zelfde dag) je haren met een milde shampoo
of met wat u heeft mee gekregen en gebruik GEEN gel, lak of haarpoeders.
7. Extra verdoving: Eventueel kunt u Emla-crème aanvragen via uw huisarts.
Breng de Emla creme mee op afspraak, NIET ZELF AANBRENGEN!
8. Zorg dat u uitgerust en fit op de afspraak komt, en na de behandeling geen
directe verplichtingen heeft. Het behandelde gebied zal iets rood zijn en
daarnaast is het belangrijk dat u het behandelde gebied goed hydrateert
met de crème die u van ons krijgt.
9. Wanneer u antibiotica gebruikt, wordt het laten zetten van een cosmetische
tatoeage afgeraden. Overleg hierover met uw behandelend arts.
10. Als u antistollingsmiddelen gebruikt, gaat de voorkeur uit dat u hiermee 48
uur voor de behandeling mee stopt. Als dit mogelijke problemen oplevert
voor uw gezondheid , kunt u het gebruik voortzetten, maar dient u dit te
melden aan de specialist.
11. Gebruik op de dag van de behandeling geen crème of andere producten op
het te behandelend gebied.

DE NAZORG
Direct na een FUT/FUE camouage behandeling zal het litteken rood en
opgezwollen zijn. Normaal gesproken verdwijnt de roodheid en zwelling
binnen 24-48 uur. U krijgt nazorg crème en instructies mee wat voor u
belangrijk is in de nazorg. Door de pigmentatie ontstaan er kleine vliesachtig
korstjes, deze laten na ongeveer 4 á 5 dagen los.
Na ongeveer 5 tot 7 dagen kan het zijn dat de pigmentatie niet meer
zichtbaar is, of veel lichter lijkt te zijn geworden. Dit gebeurd omdat de huid
zich aan het herstellen is en in eerste instantie meer hoorncellen aanmaakt
waardoor de huid bijna niet meer transparant is. In de verdere genezing zal
de huid zich weer verder herstellen tot het normale niveau en zal weer
transparanter worden. Uiteindelijk is het eindresultaat van de behandeling
zichtbaar na 4 weken.
De eerste week na de behandeling gebruikt u het product, die u van ons
meekrijgt. Het werkzame bestanddeel Panthenol heelt beschadigde huid en
slijmvliezen.
Werking: vochtregulerend, verzachtend, licht vettend, beschermend,
voedend, ontspannend, anti- irriterende en kalmerende werking.
Contra-indicaties: Zwangerschap en borstvoeding: Raadpleeg uw arts of
apotheker. Hij zal uw specifieke situatie onderzoeken en dien- overeenkomstig
te adviseren of en hoe verder te gaan borstvoeding.
Bijwerkingen: Uitzonderlijke gevallen, ongewenste reacties die optreden in
ten minste één van 1000 behandelde patiënten.
Deze crème brengt u minstens 3 a 4 keer per dag zeer dun aan. Deze
speciale vette crème zorgt ervoor dat de pigmentatie snel geneest en
dag 1 er zo veel mogelijk pigment en inkt in de huid wordt gehouden.
Daardoor kan het nodig zijn uw werkzaamheden aan te passen.
Voorkom inspanning waarvan u gaat transpireren, zouten hebben een
oplossende werking op pigmenten en inkt.
Voorkom (werkzaamheden in) een vuile, stoffige en rokerige ruimtes
of omgeving i.v.m. ontstekingsgevaar.
Het is zeer belangrijk dat u de eerste dagen na de behandeling de huid
niet blootstelt aan UV-licht, zweet, sauna of zwembad. Dit in verband
met de kans op vervagen of ontsteking.
Was uw haren vanaf de derde dag dagelijks met een PH-neutrale
dag 3 shampoo (babyshampoo) en dit gedurende 7 dagen.
dag 7 U mag stoppen met de nazorg instructies.

MHP>>HYDRA REPAIR SERUM
Deze olie is door Hennita ontwikkeld en is zeer geschikt voor de droge,
gevoelige en probleemhuid. Druivenpitolie wordt geperst uit druivenpitten en
zijn vooral rijk aan beta-caroteen en vitamine D, C en E. Ook bevat het een
hoge concentratie aan linolzuur (omega-6), wat zorgt voor een goed
gehydrateerde en zachte huid.
Deze speciale MHP serum wordt snel opgenomen in de huid zonder vette
zones achter te laten. Daarnaast stimuleert de olie de doorbloeding, aanmaak
van collageen en bezit ze regeneratieve, astringerende (samentrekkende
werking op de huidweefsels).
Eczeem en psoriasis | Door de geïrriteerde huid regelmatig in te smeren
met de olie kan je eczeem en psoriasis verlichten en verbeteren.

Het is niet gebruikelijk dat er problemen ontstaan
in de genezing (ontstekingen), mocht dit bij u wel
het geval zijn dan is het belangrijk dat u direct
contact opneemt met Hennita Wilts 06 - 46 73 20
80.
Als u geen telefonisch contact krijg laat dan een
voicemail bericht achter, stuur een sms, app of
email info@microhaarpigmentatie.info.
Tijdens het werk is het niet gebruikelijk dat de
telefoon wordt aangenomen.
Na ongeveer 5 tot 7 dagen kan het zijn dat de pigmentatie ineens minder
zichtbaar is. Dit komt doordat de genezende huid in eerste instantie niet
transparant is. Onze huid vernieuwd eens in de 4 weken waarna de
pigmentatie weer zichtbaar zal zijn.
Voor
alle
(na)behandeling
gelden
de
zelfde
nazorgmaatregelen FUT/FUE als de eerste behandeling.
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Bedankt voor het vertrouwen,
Hennita

BETALINGEN
Bij behandelingen als Micro Haar Pigmentatie wordt er een hele dag voor u
gereserveerd. Zodat er voldoende tijd is om de eerste opzet van uw nieuwe
haardracht te realiseren.
1. Wij vragen voor de reservering een aanbetaling van €150 die natuurlijk
wordt verrekend met uw totale behandelbedrag. U krijgt hiervan een
factuur via de mail die u tijdig dient te betalen.
2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het resterende
geldbedrag van de behandeling en eventuele producten contant, pin ( +
3% van eindbedrag) of via QR-code betaling te voldoen.
3. Wij vragen u bij annuleren van de gemaakte afspraak in verband met de
lengte van de afspraak dit uiterlijk 3 werkdagen voor de behandeling te
doen. Zodat wij de mogelijkheid hebben om nog een andere cliënt in te
plannen. Wanneer dit niet wordt nagekomen houden wij als zijnde Hennita
Wilts Cosmetische & Medische Tatoeage ons het recht voor om 50% van het
afgesproken behandeltarief in rekening te brengen voor de gemaakte
kosten.
Hennita Wilts moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide
partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij
gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en
jurisprudentie daarover zegt.
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AFSPRAAK PLANNEN

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@medischetattoo.nl toe aan
uw adresboek.

