
 

 
Informatie Microneedling behandeling 

 

 Naarmate de weken vorderen na een Microneedling wordt het 
resultaat geleidelijk zichtbaar. Het proces werkt daarna nog 

maanden tot jaren door. 
 

 Het aantal behandelingen is afhankelijk van leeftijd, huidconditie en 
behandelindicatie. 

 

 Voor blijvend resultaat is onderhoud raadzaam. Dat kan betekenen 
eens per zoveel weken of maanden 1 microneedling behandeling.  

 

Nazorg 
 

 Gebruik de eerste 12 uur na de behandeling geen make-up.  
 

De minerale make-up van Pandhy’s, verkrijgbaar bij Instituut 
Gwenny, mag wel gebruikt worden. Deze werkt  helend en 

kalmerend op de huid. Ook bevat deze een spf 20 voor uv-a en uv-b 

bescherming.   
 

 Vermijd op alcohol gebaseerde tonic/lotion voor 10-14 dagen. 
 

 Vermijd de zon voor 10-28 dagen. Het gaat hier meer om de 
warmte die het lichaam aanmaakt wat niet goed is voor de huid na 

een Microneedling.  

 

 Bescherm de huid goed met een spf en ga niet onder de zonnebank 

tijdens de kuur.  

 

Voor de beste resultaten en minste kans op complicaties dient u zich goed 

aan bovenstaande regels te houden. 
 

 
 

De huid voelt na de behandeling droog aan. Daarom is het belangrijk deze 
goed te hydrateren.  

 

Dit kunt u het beste doen met producten die: 
 

 De aanmaak van collageen en elastine stimuleren. 
 Werkzame stoffen bevatten. 

 Cel vernieuwing stimuleren. 



 

 Bloedcirculatie stimuleren.   
 

Wat niet te gebruiken na iedere behandeling zijn producten die: 

 
 Chemische toevoegingen bevatten. 

 Parfum en kunstmatige kleurstoffen bevatten. 
 Allergische reacties kunnen geven. 

 
Bij Instituut Gwenny zijn alle huidverzorgingsproducten voor thuis 

verkrijgbaar om het beste resultaat uit uw Microneedling behandeling te 
halen. Houdt er rekening mee dat dit niet is inbegrepen in de prijs van de 

behandeling! 
 

Neemt u vooral uw eigen huidverzorgingsproducten mee naar de 
behandeling. Ik zal de ingrediënten bekijken en oordelen of deze voldoende 

zijn om het beste resultaat uit uw Microneedling behandeling te halen.  


