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Introduktion til Profhilo og Profhilo Body

Profhilo er en biostimulator og er udviklet specifikt til at genskabe en naturlig

foryngelse af huden, så bindevævsfibrene genskabes af kroppen selv. Resultatet

kan holde over et år.

Med alderen mister vi kollagen, elastin samt hyaluronsyre i huden, hvilket

medfører en aldrende og løs hud. Profhilo har vundet The Aesthetics Award og er

den nyeste og mest innovative injektionsbehandling, der forebygger og udglatter

fine linjer i ansigtet, på halsen, hænder, décolleté, arme, knæ eller maven.

Profhilo består af hyaluronsyre, som injiceres under huden via få stik.

Hyaluronsyren i Profhilo er anderledes opbygget end den, som vi kender fra

andre fillers og skinboosters. Hyaluronsyren i Profhilo er varmebehandlet på en

bestemt måde, der sammen med dens unikke formel gør det muligt at stimulere

hudens egen kollagen- og elastinproduktion. Profhilo er markedets mest rene og

naturlige form for hyaluronsyre, da den er fri for BDDE-bindinger, som vi kender

fra andre filler præparater og skinboosters.

Før behandlingen

Første gang du skal behandles med enten Profhilo eller Profhilo Body hos

Retouch, skal du til konsultation hos en kosmetisk sygeplejerske minimum 48

timer før behandlingen.

På dagen for behandlingen, kan du med fordel tage et bad fra morgenstunden,

sætt dit hår op, hvis det er langt og møde op til behandlingen uden makeup.

For at nedsætte risikoen for blå mærker, kan du gøre følgende:

2 uger inden behandlingen undgå at indtage store mængder af fiskeolie,

hvidløg, ingefær og ginkgo biloba.
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5 dage op til behandlingen undgå at indtage Ipren, Kodimagnyl og Treo..

2 dage op til behandlingen undgå at indtage alkohol.

Får du blodfortyndende medicin vil det øge risikoen for blå mærker, men du skal

tale med din egen læge, hvis du ønsker at holde en pause lige inden

behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Inden behandlingen bliver der taget billeder af det område, der skal behandles.

Herefter renses huden med en kombination af klorhexidin og sprit. Behandleren

vil analysere dit ansigt og lægge en plan for, hvor produktet skal lægges.

Profhilo injiceres via få stik (typisk omkring 10) i området med løs og kreppet hud.

Spredningen af produktet er stor, hvorfor hele huden i behandlingsområdet

stimuleres og ikke kun der, hvor injektionen udføres. Profhilo øger ikke volumen i

huden, som ved en traditionel filler-injektion. Derfor kan resultatet aldrig blive

kunstigt og unaturligt.

Selve stikket niver lidt, men det er bestemt til at holde ud. Er du bekymret for

smerten, så husk at fortælle det til din behandler før behandlingen, så der kan

tages højde for det. Som regel er det kun enkelte kortvarige prik, som du mærker.

Hele behandlingen tager i gennemsnit 30 minutter.

Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen med Profhilo vil huden normalt reagere med let

til moderat hævelse, rødme og ømhed samt evt. små blå mærker. Nogle oplever

prikken i huden og kløe. Disse reaktioner forsvinder ofte i løbet af få timer. Du vil

kunne se 10 små buler i huden, hvor produktet er lagt. Bulerne vil sprede sig ud i

huden inden for få timer. Det er primært risikoen for blå mærker, som kan ses på
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huden i dagene efter behandlingen, som kan være kosmetisk generende, derfor

anbefaler vi ikke behandlingen lige inden et stort event.

Efter behandlingen skal du være særligt opmærksom på følgende:

● Du må ikke røre ved det behandlede område i de første 6 timer for at

undgå infektion.

● Du må ikke anvende makeup og creme i de første 6 timer.

● Du må ikke dyrke hård fysisk motion i de første 24 timer efter

behandlingen.

● Du må ikke udsætte dig for høje temperaturer (sauna, dampbad, direkte

sollys, solarium m.m.) i de første 24 timer, da det øger risikoen for

hævelse, og blå mærker bliver værre.

Resultatet

4 uger efter første behandling vil huden være betydeligt mere boostet. Her

anbefales det at lave endnu en behandling. Er huden meget kreppet, skal der 3

behandlinger til med 4 ugers interval.

Selve Profhilo produktet forsvinder inden for de første par måneder efter

behandlingen, men den erstattes af kroppens egen bindevævsfibre. Profhilo skal

altså ses som en biostimmulator, da den stimulerer din egen hud til at producere

mere kollagen og elastin samt fugt faktorer.

Resultatet af behandlingsforløbet med Profhilo er langvarigt og kan holde over et

år. Vi anbefaler at holde resultatet ved lige med én behandling en gang om året.
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Eventuelle bivirkninger og komplikationer

Almindelige bivirkninger (hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlinger)

Efter enhver injektion er der risiko for blå mærker og hævelse. Produktet ligger i

papler lige efter behandlingen, men disse vil dog falde i løbet af et døgn. Der kan

være let rødme samt ømhed i området i et par dage efter injektionen. Store blå

mærker kan fjernes med laser, hvilket koster 1.000 kr.

Sjældne bivirkninger (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlinger)

Der er efter enhver injektion risiko for infektion, hvorfor det er vigtigt, at du ikke

berører det behandlede område i 6 timer efter behandlingen. Infektion behandles

i klinikken med antibiotikabehandling.
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Har du spørgsmål?

Kontakt os!

Hvis du er i tvivl om det mindste, er du altid velkommen til at kontakte os - vi er

her for at hjælpe dig, og alle vores kosmetiske sygeplejersker har mange års

dermatologisk erfaring og kan derfor vejlede dig.

Du kontakter os ved at ringe til os på telefon 3313 1030 eller ved at sende os en

mail på info@retouch.dk.

Ved akut opståede problemer kan du kontakte vores akutnummer: 3131 0905.

Rigtig god fornøjelse!

Kærlig hilsen,

Retouch
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