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BE LIFTED PLASMA BY BEAUTYCOL COSMETICS

Wat kunt u verwachten na een behandeling met het Be Lifted Plasma apparaat:

Voordat we beginnen met behandelen dient alle make-up verwijderd te zijn en als u lenzen draagt dient u deze uit te doen. We maken altijd 

een aantal VOOR foto’s waarbij u uiteraard onherkenbaar in beeld komt. We reinigen de te behandelen huid met de wondreinigingsvloeistof en 

brengen daarna voorbereidscreme aan incl. folie om de creme goed in de huid te laten trekken gedurende 45 minuten. 

We halen de voorbereidingscreme van de huid en reinigen na met de wondreinigingsvloeistof. De huid voelt wat verdoofd aan en uw Be Lifted 

Plasma specialist zal nu beginnen met het plaatsen van diverse plasmaspots op de te behandelen huid. De klanten omschrijven het gevoel van 

het plaatsen van een plasma spot als een soort van lichte vetspetter die de huid raakt. Probeer zo rustig mogelijk te liggen, hierdoor kan uw 

specialist de huid beter behandelen en zal het resultaat van de behandeling veel succesvoller zijn. 

Na de behandeling zal de huid wat branderig, rood en al wat gezwollen zijn. Dit is normaal, de branderigheid zal enkele uren aanhouden. Vind 

u het erg vervelend kunt u gebruik maken van de cooling eyeroller welke u thuis in de koelkast mag leggen om af en toe op uw ooghuid kunt 

aanbrengen voor verkoeling. (dit kunt u aanschaffen bij uw specialist voor slechts € …..) voor het gezicht geldt dat u als u dat wenst de Be Lifted 

na zorg creme (evt uit de koelkast) nogmaals op de huid dunnetjes aan mag brengen.

Wat u zelf dient te doen na een behandeling met Be Lifted Plasma is:

• Gebruik GEEN make-up, op de behandelde huid (ook geen mascara), gebruik GEEN andere producten (gedurende de korstjes zichtbaar 

zijn) op uw huid dan uw specialist heeft mee gegeven. Gebruik GEEN ijs na de behandeling om de huid te koelen, dit vertraagd het gene-

zingsproces en zorgt minder goed resultaat.  En laat geen kunstwimpers zetten (als u uw ogen heeft laten doen) in de komende 3 weken 

die volgen dit zorgt voor irritatie aan uw ogen.

• Was uw handen voordat u aan uw huid komt.

• ’s Morgens & ’s Avonds de wondreiniging die u van uw specialist heeft meegekregen op een gaasje sprayen en DEPPEND reinigen. NOOIT 

wrijven of krabben hierdoor krabt u de korstjes eraf en dit veroorzaakt blijvende littekens.

• Breng hierna een dun laagje van de after care met een kleurtje aan die u van uw specialist heeft gekregen. Smeer niet TE dik want hierdoor 

krijgt u een creme korst, deze korst geneest erg langzaam.

• Breng daarna de Matis spf 50+ aan op de behandelde huid en herhaal dit IEDERE 2/3 uur. U moet goed begrijpen dat zich een nieuwe huid 

vormt onder de “plasma spots” wanneer deze in aanraking komt met uv straling zonder dat deze beschermd is hiervoor zal u BLIJVENDE 

pigmentschade oplopen. Draag eventueel als extra bescherming een zonnebril en vermijdt direct contact met uv straling (gewoon daglicht 

kan hierbij ook al schadelijk zijn dus altijd smeren met uv bescherming a.u.b.) De tube Matis spf 50+ is compact waardoor deze makkelijk 

mee te nemen is in uw tas. Dit blijft u gedurende 6- 8 weken na de behandeling gebruiken.

• U heeft een nieuwe huid, behandel deze ook als nieuw. Verzorg en bescherm het extra goed (nadat de korstjes eraf gevallen zijn) vraag 

uw specialist voor huidverzorgingstips.

Op dag 2 na de behandeling zult u wakker worden met zeer gezwollen ogen of huid en in het ergste geval is zelfs uw wimperrand gezwollen. 

Ook dit is een normaal proces na de Be Lifted behandeling, op dag 3 zult u merken dat de gezwollen huid al wat afzakt (letterlijk naar beneden 

zakt onder de ogen) dit is een goed teken. De huid zal op dag 3 of 4 meestal behoorlijk gaan jeuken, dit hoort bij het genezingsproces. U kunt 



hierop eventueel wat aftercare creme aanbrengen of nogmaals met de cooling eyeroller over de huid gaan. Op dag 4 zal de huid al weer zo 

goed als normaal ogen qua zwelling en op deze dag zal u merken dat er al veel korstjes loslaten van de huid. Op dag 5 merk je dat de meeste 

korstjes los zijn gelaten. Bij een enkel geval duurt dit proces iets langer dan de “normale” 5 tot 7 dagen. De huid zal nadat de korstjes eraf zijn roze 

ogen en wat trekkerig aanvoelen. Deze roze huid is nieuwe huid en deze nieuwe huid kleurt tussen de 2 en 6 weken weer bij.(op het lichaam 

duurt dit langer dan op het gelaat)

Zijn er vragen nadat u de behandeling heeft ondergaan? Neem dan contact op met uw specialist. 

Plan een controle afspraak 14 dagen na uw behandeling, op deze afspraak maakt uw specialist altijd een na foto en controleert ze of uw huid 

goed hersteld is. Op deze afspraak wordt er wanneer nodig een vervolg afspraak ingepland voor een 2e behandeling.

Ik ben mij ervan bewust dat deze bovenstaande eisen strikt opgevolgd dienen te worden om het uiterste resultaat te behandelen en risico’s zo 

veel mogelijk uit te sluiten.
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