
 
 

  



 



 

 

NANOSOFT KEZELÉST KÖVETŐ OTTHONI UTÓKEZEÉS 

• A kezelés során az Ön bőrén apró mikrosebek keletkeznek, melyek pár órán belül 
zárodnak. Ennek bekövetkeztéig az Ön bőrének védelmi rendszere gyenge, ezért 
érzékeny lesz az UV fényre és megnő a pigmentfoltok kialakulásának kockázata. 
Különösen akkor, ha a Nanosoft kezeléssel egyidejűleg hámlasztó kezelést is kapott. 
Ezért magas faktorszámú, SPF50-es fényvédő használata KÖTELEZŐ. 
Minden nap, akkor is, ha zárt, de ablakokkal rendelkező térben tartózkodik, akkor 
is, ha felhős az ég és/vagy esik az eső vagy a hó. A fényvédő alkalmazása a kezelések 
ideje alatt folyamatos legyen, ideális esetben a vendég/páciens használjon a 
kezeléstől függetlenül is minden nap fényvédőt, hiszen a káros sugarak (UVA/UVB) 
a Nr.1. öregedését felelős tényezők. Használja a Fillmed Skin Perfusion E-Youth SPF 
50-es fényvédő krémet, amely E-vitaminnal és B3 vitaminnal regenerálja is a bőrt! 

• A kezelést követő legalább 3 órában kerülje a kezelt felület megérintését! 
• A Nanosoft kezelések időszaka alatt és az utolsó kezelést követő minimum 1 

hónapig TILOS a szolárium használata! 
• A kezelések ideje alatt 3-4 hétig kerülje a szauna használatát, ne tartózkodjon forró 

és párás környezetben, főzés közben ne hajoljon a forró gőz fölé! Ne használjon 
infra lámpát. 

• A kezelés napján ne forró, hanem csak gyors meleg zuhanyzással zárja a napot! 
• A kezelést követő 48 órában kerülje az izzadással járó sportokat 
• A kezelést követően használjon éjszakára bőrregeneráló terméket (pl.: Fillmed Skin 

Perfusion B3 Recovery krém) 
• A kezelés ideje alatt ajánlott a bőrkímélő arctisztítás, például micellás vízzel 

(pl.Fillmed Micellar Water) 
• A kezelés időtartalma alatt ne használjon parfümöt a kezelt területen (nyak, 

dekoltázs) és ne használjon a kezeltterületeken illatosított, irritáló összetevőket 
tartalmazó kozmetikumokat, beleértve a sminktermékeket is 

• Amennyiben a bőre nyugodt, nem piros, nem gyulladt, szabad sminket használni a 
kezelést követő 12 óra múlva. Lehetőség szerint használjon hypoallergén 
kozmetikumokat! 

• Ne használjon otthon a kezelés ideje alatt és az azt követő 3-4 hétben hámlasztó 
termékeket (AHA savas, BHA szalicilsavas hámlasztók), bőrradírt, magas 
retinol/tretinoin tartalmú kozmetikumokat, fényérzékenységet fokozó 
kozmetikumot és akne kezelésre szolgáló speciális, erős hatóanyagokat tartalmazó 
termékeket. 
Kivéve abban az esetben, ha azt a kezelését végző személy javaslatára vagy 
engedélyével teszi. 

• Ne használjon alkoholos tonikokat, mert az alkohol szárítja a bőrt 
• Javasoljuk, hogy a kezelés napján húzzon friss, tiszta párnahuzatot 



 

 

• Amennyiben állatot tart otthon, a kezelése napján kerülje a kezelt terület 
érintkezést az állattal! 

• Bármilyen panasz, szokatlan tünet esetén lépjen kapcsolatba a kezelést végző 
szakemberrel, minden esetben hozzá forduljon először és a lehető leghamarabb! 

 
A hámlasztást követő időszakban használni kívánt kozmetikumait vitassa meg a 
kezelést végző személlyel és kérje jóváhagyását! 

 
A kezelésének eredménye nagyban függ az Ön otthoni bőrápolási rutinjától is. 
Mindig kérje szakember segítségét annak kialakításában, ha esztétikai 
beavatkozáson esik át és/vagy kémiai hámlasztáson vesz részt. 
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