Profhilo

opstrammende behandling

Opstrammende
behandling med
Profhilo
Profhilo anvendes til at opstramme huden i ansigtet og
på halsen, arme og hænder.
Med alderen dannes der mindre
hyaluronsyre og vores evne til
at binde vand i huden mindskes.
Profhilo hydrerer huden indefra,
og stimulerer nydannelsen af
kollagen. På denne måde virker
Profhilo opstrammende på huden,
ligesom behandlingen bedrer
hudens kvalitet og udseende.
Virkning
Profhilo bekæmper aldringstegn
ved at modvirke tab af elasticitet
indefra. Profhilo optages i hudens
bindevæv, hvor det gendanner
mængden af hyaluronsyre, som
også findes naturligt i huden.
En behandling med Profhilo er en

naturlig måde at behandle slap
og kreppet hud med minimal downtime og kun ganske let ubehag.
Behandlingen gennemføres i
sessions af 2-3 behandlinger med
én måneds interval. For at opretholde effekten anbefales herefter
vedligeholdelsesbehandling 1-2
gange årligt.
Effekt
Effekten indtræder gradvist 2-4
uger efter din første behandling
og øges med efterfølgende
behandlinger. Huden vil føles
strammere og friskere. Resultat
er individuelt og afhænger blandt
andet af alder, rygning, soleksponering og generel hudpleje.

Hvem kan behandles?
Næsten alle kan behandles, dog med enkelte undtagelser.
Du kan ikke blive behandlet med Profhilo hvis:
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Du er under 18 år
Du er gravid eller ammende
Du har allergi overfor hyaluronsyre eller andre
indholdsstoffer i produktet
Du har allergi overfor bistik
Du har sår eller anden aktiv hudsygdom i behandlingsområdet. 		
Ved forkølelsessår kan forebyggende behandling være nødvendig
Du lider af sygdomme i nervesystemet eller har
bindevævssygdomme
Du indtager visse former for blodfortyndende medicin
Du indtager visse former for antibiotisk behandling
Du for nyligt har, eller snart gennemgår en større operation

Mulige
bivirkninger
Der kan forekomme lette bivirkninger fra indstiksstedet i
form af let rødme, hævelse og
eventuel ømhed. Der kan opstå
blå mærker som svinder efter et
par dage. Disse bivirkninger er
meget almindelige og svinder
hurtigt.
Hvis du oplever tegn på infektion
(rødme, hævelse, ømhed) skal
du kontakte din behandler hos
Adeas.
Sjældne bivirkninger
Der er ikke beskrevet alvorlige
eller sjældne bivirkninger til
behandling med Profhilo.

Hvis du oplever tegn på infektion
(rødme, hævelse, ømhed) skal du
kontakte din behandler hos Adeas.

Selve
behandlingen
Konsultation
Minimum 48 timer inden behandlingen kan udføres, skal du til en
lovpligtig konsultation hos en kosmetisk sygeplejerske. Konsultationen er gratis og uforpligtende.
Her gennemgås behandlingen
nøje og du får råd og vejledning.
Du er velkommen til at tage en
ven eller et familiemedlem med
og du skal afsætte ca. 30 min
til konsultationen.
Inden behandling
Vi anbefaler, at du holder pause
med visse former for smertestillende håndkøbsmedicin, fiskeolie samt naturpræparater, da
disse nedsætter blodets evne til
at størkne. Ved at undgå disse
præparater et par dage inden
behandlingen, nedsætter du
risikoen for blå mærker, hævelser
og blødninger fra indstiksstedet.

Behandling
Inden behandlingen tages der
kliniske foto. Disse anvendes udelukkende internt i vores journalsystem og bliver kun anvendt på
vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig.

Op til 4 timer efter din behandling må du ikke anvende makeup.
Undgå alkohol og fysisk træning det første døgn efter
behandlingen.

Huden desinficeres grundigt
og der indtegnes, hvor du skal
stikkes i små depoter under
huden. Vi anbefaler, at du ikke
har makeup på huden i ansigtet.

Opfølgende kontrol
Du bliver altid tilbudt en kontroltid efter din behandling.
her kan evt. touch up med fillers foretages mod betaling.

Efter behandling
Umiddelbart efter behandlingen
kan der opstå let ømhed, rødme,
blå mærker eller hævelse. Dette
er normale reaktioner og svinder
som regel efter 2-12 dage. Du vil i
timerne efter behandlingen kunne se og mærke små buler under
huden, hvor du har fået Profhilo.
Dette svinder af sig selv og du
skal undgå at massere på det.

Undgå kraftig temperaturpåvirkning i ugerne efter behandlingen
(både kulde og varme). Dette for at undgå øget tendens
til hævelse og rødme.

Vi glæder os til at hjælpe dig
og står altid klar til at svare
på spørgsmål.

Adeas
hospitaler
Skodsborg
Skodsborg Strandvej 125A
2942 Skodsborg
Parken
Øster allé 42, 3. sal
2100 København Ø
Telefon 8877 4000
E-mail info@adeas.dk

