
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

• Gebruik de Active Lotion/Active Gel niet op dezelfde dag als een professionele behandeling.
• Verminder het gebruik van de Conditioner en Active Lotion/Gel de komende 24 uur indien de 
 huid gevoelig aanvoelt.
• Langdurige blootstelling aan de zon en/of zonnebank MOET gedurende de behandelperiode  
 vermeden worden.
• Gebruik dagelijks NIMUE SPF 40. Bij blootstelling aan UV-straling elke 2- 3 uur herhalen.
• Draag een hoed en een zonnebril om de huid tegen zonlicht te beschermen.
• Mocht er eventueel erytheem, roodheid, zwelling of irritatie optreden, neem dan direct contact  
 op met de behandelend Nimue specialist.
• Gebruik een extra hydraterend product voor de eerste dagen na een professionele Nimue 
 peeling. Start 24 uur ná de behandeling.
• Voorkom gedurende 24 uur inspanning resulterend in transpiratie zoals workouts om irritatie te  
 voorkomen.
• Vermijd warmte-inducerende en/of directe hittebehandelingen zoals sauna, stoom en infrarood  
 straling.
• Probeer make-up direct na een professionele behandeling te vermijden. Wacht ten minste 24  
 uur voordat er een minerale foundation aangebracht wordt.
• Probeer niet aan de huid te komen of krabben. Hierdoor verhoog je het risico op irritaties of  
 ontstekingen.
• Vermijd het trekken of pulken aan losse velletjes indien de huid gaat vervellen. Gebruik de Ex 
 foliating Enzyme om dode huidcellen te verwijderen.
• Wacht na een professionele behandeling minstens 3 dagen met harsen.
• Het afschilferen van de huid kan 2 dagen na de behandeling beginnen.
• Wacht gedurende 24 uur na de behandeling met aanvullende hydratatie. Het advies voor de  
 eerste 24 uur is: Reiniging, Conditioner, Pre & Post Serum, een aanbevolen moisturiser en een  
 SPF voor overdag. (Nimue Pre & Post Serum wordt na alle peelings of skin resurfacing 
 behandelingen geadviseerd.)
• De Actives kunnen 3 dagen na de eerste professionele behandeling worden ingezet.
• Vermijd Botulinum Toxin en fillers gedurende 4 weken na een professionele Nimue peeling of  
 skin resurfacing behandeling.
• Behoud een gezonde leefstijl.

www.nimue.nl

Advies voor na een Nimue behandeling
Gebruik de Nimue producten voor thuisgebruik zoals voorgeschreven om optimale resultaten te 
bereiken.
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