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pH f
U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in onze pHformula behandelingen. Om u een goed en eerlijk inzicht te geven in de voordelen, maar ook de 
mogelijke contra-indicaties van deze manier van behandelen, geven wij u onderstaande informatie. 

Wat is een pH formula behandeling?
De behandeling richt zich erop actieve werkstoffen in de huid te brengen die zorgen voor de aanmaak van nieuwe cellen. De oude beschadigde cellen worden 
afgestoten en een nieuwe frisse herstelde huid blijft over. pH formula behandelingen zijn gericht op huidproblemen en helpen deze op te lossen.

Is het geschikt voor mij?
Alle huidsoorten en -kleuren zijn met deze methode te behandelen. Mensen met een goede algemene gezondheid, een goede huidteint en realistische 
verwachtingen ten aanzien van het resultaat zijn kandidaten voor pHformula. Het kan worden toepgepast bij diverse huidcondities en is heel succesvol 
gebleken bij:  - rijpere huid - fi jne lijntjes en rimpeltjes - vette huid - vergrote en/of verstopte poriën - vale en/of doffe huid - rokershuid - zonbeschadigde 
huid - acne - pigmentvlekken - ouderdomsvlekken - zwangerschapsmasker.
 
Wat zijn de contra-indicaties
pHformula is niet geschikt voor mensen met een van de volgende condities:
- herpes simplex (koortslip) - niet gediagnosticeerde huidbeschadigingen - zwangerschap - zonnebrand/infl ammatie - gebruik van solaria - gebruik van 
ontharingsmiddel - gebruik Accutane of Roaccutane -  gebruik hydro-cortisonen - collageen-injecties - fi llers - gebruik Botox of Dysport injecties - recente 
gezichtschirurgie - allergie of intolerantie bij melk, appels, citrusvruchten, druiven, aloe vera, aspirine of latex - antibiotica 

 Waaruit bestaat de behandeling?
Bij aanvang van de behandeling wordt de huid eerst grondig gereinigd.  Vervolgens wordt er een product aangebracht wat de gevoeligheid van de huid 
aangeeft. Daarna wordt het resurfacing product in 2 of 3 lagen aangebracht. Tot slot wordt de huid nog verzorgd met een voedende crème en beschermend 
sunblock. De hele behandeling duurt ong. 30 minuten en u kunt daarna uw dagelijkse bezigheden weer zoals gebruikelijk hervatten. 

Ondervind ik ongemak tijdens de behandeling?
pHformula  is een intensieve maar nagenoeg pijnloze behandeling. U kunt een warm, branderig gevoel ervaren maar de meeste klanten verdragen de 
behandeling zeer goed. 
 
Wat kan ik direct na een behandeling verwachten?
Na de behandeling kan de huid iets trekkerig en droog aanvoelen en enige roodheid vertonen net als wanneer u iets te lang in de zon heeft gezeten. Een 
goede nabehandeling met de thuisverzorgings-producten van pHformula is noodzakelijk. Gebruik op de dag na de behandeling alleen een minerale make-up. 
Deze kan na de behandeling in de salon worden opgebracht.

De eerste week na de behandeling
Drink minstens 1,5 liter water per dag gedurende 1 week na de behandeling. Uw huid wordt in versneld tempo vernieuwd, dat brengt met zich mee, dat 
steeds meer dode huidcellen ontstaan. Dit kunt u ervaren door wat schilfering op de huid. Afhankelijk van het doel van uw kuur zullen wij u een persoonlijk 
thuisverzorgingsadvies meegeven. Gebruik indien nodig meerdere malen per dag het geadviseerde product.

Wat mag u NIET doen na de behandeling?
Tot een week na de behandeling dient u warmtebehandelingen zoals directe blootstelling aan zon, zonnebank, sauna, heet water, intensief sporten en 
zwemmen te vermijden. Gebruik geen producten met minerale oliën, alleen uw pH formula producten.

Wanneer worden de resultaten zichtbaar?
Waarschijnlijk zult u direct na de eerste behandeling al verbeteringen in de structuur en het uiterlijk van uw huid opmerken. Voor optimaal resultaat wordt 
echter aangeraden de behandeling in kuurverband toe te passen. Afhankelijk van het doel van de kuur kan het aantal behandelingen worden vastgesteld. 
Over het algemeen ziet de huid er na 3 à 4 behandelingen al een stuk beter uit. Dit alles is natuurlijk mede afhankelijk van het regeneratievermogen van de 
huid en van de manier waarop de huid thuis dagelijks verzorgd zal worden.
 
Zijn er na een kuur nog vervolgbehandelingen nodig?
Als het gewenste resultaat bereikt is wordt sterk aangeraden om over te stappen op een periodieke onderhoudsbehandeling om het resultaat te 
behouden. Bijvoorbeeld 1 x in de 8 tot 12 weken. Een herhalingskuur kan 1 x per jaar plaatsvinden. Uiteraard is het ook dan belangrijk om thuis de 
huidverzorgingsproducten van pHformula te gebruiken voor een optimaal en langdurig resultaat.

pH formula-informatie, intake en toestemmingsverklaring
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Worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekeraars?
Informeer hier naar bij uw zorgverzekeraar. Bij diverse indicaties is namelijk een vergoeding mogelijk. Dit verschilt echter wel per zorgverzekeraar en per 
polis.

INTAKE  en TOESTEMMINGSVERKLARING

Naam         Adres              Huisnr.

Postcode        Plaats

Telefoon        Geb.datum   Email

Ik ken Génique door        Huisarts

Hoe is uw gezondheid ?     Gebruikt u medicijnen ? 

Evt. ziektes en operaties die u heeft ondergaan       

Voordat ik mijn pHformula behandeling onderga, ben ik volledig naar waarheid ingelicht over mogelijke contra- indicaties tot deze behandeling, zoals 
bijvoorbeeld zwangerschap, recente chirurgie aan het gezicht, allergiëen, koortsblaren, gebruik van Retin-A ®, Accutane® of overige medicatie dat het 
resultaat kan beïnvloeden. • Ik geef toestemming en ik begrijp dat voor- en na foto’s genomen moeten worden gedurende de behandelingen en behoort tot 
het behandelprotocol. • Ik begrijp dat mijn foto’s niet mogen worden gepubliceerd of vertoont zonder mijn schriftelijke toestemming. • Het is me duidelijk 
dat ik tijdens de behandeling enige vorm van branderigheid, tinteling, warmte of strak gevoel KAN ervaren. • Het is me duidelijk dat er geen garanties 
gegeven kunnen worden m.b.t. het resultaat door diverse factoren zoals leeftijd, huidconditie, zonbeschadiging, roken en overige omgevingsfactoren. • Het 
is me duidelijk dat ik zowel zichtbaar en/of onzichtbaar kan vervellen. •  Ik begrijp dat deze behandeling van cosmetische aard is en dat er geen medische 
procedures vooraf of na afl oop nodig zijn. •  Ik begrijp dat ik meerdere behandelingen nodig heb om een optimaal resultaat te verkrijgen.
Ik begrijp dat complicaties zeer zeldzaam voorkomen, maar dat als dat voorkomt dat ik verplicht ben direct contact met de pH huidspecialist op te nemen. 
Directe wijzigingen in het behandelprotocol kan dan noodzakelijk zijn en zal me dan ook hieraan aanpassen. • Ik maak geen gebruik van zonnebank of 
overige solaria vanaf 14 dagen voor en na de behandelingen met pHformula. Dit geldt ook voor tijdens de interval tussen 2 behandelingen bij een kuurtra-
ject. • Het is me duidelijk dat blootstelling aan direct zonlicht verboden is en dat ik gebruik moet maken van dagelijkse zonnebescherming met minimaal 
SPF 30+. • Ik heb gedurende 14 dagen voor de pHformula behandeling geen andere chemische peeling gehad. Ik begrijp ook dat geen enkele andere vorm 
van behandeling mogelijk is tot 14 dagen na de pHformula behandeling, ongeacht door wie of waar dan ook. • Ik ga akkoord met de pre en post skin resur-
facing instructies zoals ze zijn uitgelegd door de huidspecialist. • Hierbij geef ik akkoord voor alle genoemde punten en geef ik toestemming tot de huidspe-
cialist om behandeld te worden met het pHformula skin resurfacing systeem.
 
Ik moet mijn afspraak minimaal 2 werkdagen van te voren verplaatsen/afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt mij 50% van de behandeling in rekening 
gebracht. 

Ik heb bovenstaande informatie plus de verklaring alsmede het klantadvies zowel mondeling als schriftelijk ontvangen en begrepen en ga hiermee akkoord. 
Ik wil de behandeling met pH formula uit vrije wil ondergaan en neem hiervoor mijn eigen verantwoordelijkheid. 

Datum:        Opmerkingen:

Handtekening:      


