
INTAKE FORMULIER

BE LIFTED PLASMA BY BEAUTYCOL COSMETICS

• Ik ben persoonlijk geadviseerd door mijn Be Lifted Plasma specialist over de Be Lifted Plasma behandeling, de mogelijkheden, de onmogelijk-

heden en het resultaat wat u kunt verwachten na de behandeling.

• Ik ben geïnformeerd over de hoeveelheid uit te voeren behandelingen die nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen.

• Ik ben geïnformeerd over de vereiste verzorging voor en na de behandeling evenals de nodige matis zonbeschermingsproducten die dagelijks 

iedere 2 uur aangebracht moet worden tot zo’n 6 weken na de behandeling ookal schijnt de zon niet.

• Ik ben geïnformeerd over de mogelijke complicaties na een plasma behandeling. 

• Ik ben geïnformeerd over het gebruik van de voorbereidings creme tijdens de behandeling.

• Ik ben op de hoogte dat het gebruik van de door ons geadviseerde uv bescherming spf 50 noodzakelijk is en in de salon verplicht afgenomen 

dient te worden. Deze kost €34,- 

De te behandelen locatie(s): 

Prijsafspraak 1e behandeling: €                                                                                                    

Prijsafspraak nabehandeling: €                                                                             

       
   

Be Lifted Plasma behandelingen kunnen toegepast worden bij de volgende gebieden namelijk:

Medische achtergrond  (aanvinken wat voor u van toepassing is)

(Wilt u weten wat wij er aan doen om uw (medische) gegevens en privacy te bewaken? Kijk dan op www.beautycol.nl/privacy)

Gebruikt u medicijnen?         Ja ☐        Nee ☐      Zo ja, welke medicijnen gebruikt u:

Gebruikt u een cortison creme (hormoon creme)? Ja ☐        Nee ☐

Heeft u roaccutane of isotretinoïne gebruikt?  Ja ☐        Nee ☐      Zo ja, tot wanneer gebruikte u dit? 

Heeft u een bloedziekte, hiv of aids?   Ja ☐        Nee ☐

Heeft u hartproblemen?         Ja ☐        Nee ☐

Bent u allergisch?     Ja ☐        Nee ☐      Zo ja, waarvoor? 

Krijgt u reactie op bijvoorbeeld lidocaine (verdoving tandarts)? Ja ☐        Nee ☐

Gebruikt u bloedverdunners?    Ja ☐        Nee ☐

Heeft u diabetes?     Ja ☐        Nee ☐

Heelt uw huid slecht?    Ja ☐        Nee ☐

Heeft u ooit een koortslip gehad?   Ja ☐        Nee ☐

Bent u momenteel zwanger?    Ja ☐        Nee ☐

Heeft u snel last van pigmentvlekken   Ja ☐        Nee ☐

Rookt u?      Ja ☐        Nee ☐

Heeft u psoriasis of vitiligo?    Ja ☐        Nee ☐

Gebruikt u botox of heeft u dit gedaan?   Ja ☐        Nee ☐

Heeft u huidkanker of heeft u dit gehad?  Ja ☐        Nee ☐

Draagt u lenzen?     Ja ☐        Nee ☐

Draagt u make-up?     Ja ☐        Nee ☐ 

Boven ooglid    

Onder ooglid   

Boven & onder ooglid  

Fronsrimpels   

Bovenlip    

Onderlip/kin   

Neuslippenplooi   

Voorhoofd   

Wenkbrauwlift 

Halslift (afhankelijk van de zone) 

Decolletelift (afhankelijk van de zone) 

Mini facelift (kaak, huid voor oren, kin) 

Huidplooien voor de oren 

Pigmentvlekken t/m 5 stuks 

Buik   

Littekens



Ik ben mij ervan bewust dat een garantie voor de resultaten van een Be Lifted Plasma behandeling niet kan worden gegeven. Alle huiden zijn anders 

en hierdoor zullen de resultaten ook verschillend zijn. Eveneens geldt dit voor het genezingsproces. Ik ben geïnformeerd over de eventueel nodige 

aanvullende behandelingen om het gewenste resultaat te bereiken. 

Ik heb de medische anamnese na waarheid ingevuld, zullen er tussentijds veranderingen ontstaan in het medicijn gebruik of met de huid zelf zal ik 

dit melden bij mijn Be Lifted Plasma specialist. Ik heb de informatie over de behandeling en de na zorg ontvangen en zal de instructies opvolgen. 

Gelieve na 14 dagen een vervolg afspraak in plannen om het genezingsproces te kunnen volgen.

Risico’s: Zelfs als de behandeling op de juiste wijze is uitgevoerd, zijn er bepaalde risico’s waar u van moet weten. Intolerantie voor de voorberei-

dings creme die gebruikt wordt, wond besmetting zelfs als u de nazorg instructies goed opvolgt. Pigmentstoornis of littekens (uiterst zeldzaam) dit 

kan in een e.v.t. nabehandeling hersteld worden. 

Voor en na de behandeling worden er foto’s gemaakt van het te behandelen gebied, de fotos en medische gegevens zullen worden opgenomen 

in uw dossier welke natuurlijk strikt geheim blijven. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken om contact met u te houden na de behandeling.

Wel zou het erg prettig zijn om de voor en na fotos (uiteraard zonder dat u herkenbaar bent) te mogen gebruiken op onze facebook pagina of te 

mogen laten zien aan andere geintresseerden. Wij maken altijd voor- en na foto’s en zouden het daarom op prijs stellen als wij deze mogen inzetten 

op onze social media kanalen en folders. Uw naam zal niet genoemd worden en u komt niet herkenbaar in beeld.

Gaat u hier mee akkoord?  Ja ☐        Nee ☐  Datum:    Handtekening klant:

BE LIFTED PLASMA BEHANDELINGEN

Be Lifted Plasma behandelingen is een behandeling waarbij we via strategisch geplaatste plasmatische flitsen huidreductie kunnen realiseren. Deze 

innovatieve behandeling geeft direct resultaat en zal in de 8 tot 12 weken die volgen nog meer resultaat geven. Na afloop van de behandeling 

ontvangt u een nazorg formulier waar u zich de komende dagen aan dient houden en word er een afspraak gemaakt voor het beoordelen van het 

helingsproces 14 dagen na de behandeling.

Voor en na foto’s worden altijd gemaakt dit om het resultaat duidelijk in beeld te kunnen brengen.

Naam:       Voornaam:

Adres:             

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:


