HAPPY Intim® Rebirth Gel

Producten voor thuisgebruik
HAPPY Intim® Lightening Cream en HAPPY Intim® Rebirth Cream zijn
ideaal om te gebruiken als voorbereiding op en/of nazorg na een
professionele behandeling, maar kunnen ook uitstekend standalone
gebruikt worden.

Verslapping, droogheid, volumeverlies van de
buitenste schaamlippen?
Niets om je voor te schamen, maar wel lastig. Want
dit kan niet alleen esthetische, maar ook medische
problemen opleveren, ook op seksueel gebied.

VULLEN BUITENSTE SCHAAMLIPPEN REBIRTH SKINTECH

HAPPY Intim® Rebirth Gel

Welk resultaat kan ik verwachten?

Rebirth Gel is een injectiebehandeling met een vloeistof die is
samengesteld uit hyaluronzuur (van hoogmoleculair gewicht) en
aminozuren. 1 spuit bevat maar liefst 5 ml, waarmee niet alleen de
buitenste schaamlippen worden gevuld, maar ook de omringende
huid wordt gehydrateerd en versoepeld. Met Rebirth Gel kunnen
bovendien littekens worden versoepeld die sommige vrouwen aan
een bevalling hebben overgehouden.

Na injecties met HAPPY Intim® Rebirth gel kun je verwachten dat de
huid soepel, gehydrateerd en gevuld is. Doorgaans wordt er 2-2,5 ml
per kant geïnjecteerd en zijn er twee sessies nodig voor een langdurig
resultaat. Het gebruik van HAPPY Intim® Rebirth cream helpt de huid
soepel en gehydrateerd te houden.

Hoe ziet een behandeling met HAPPY Intim® Rebirth Gel eruit?
Het behandelprotocol bestaat uit twee sessies met Rebirth Gel in
combinatie met (tweemaal daags) thuisgebruik van HAPPY Intim®
Rebirth Cream om de huid blijvend te hydrateren.

Wat kan ik zelf doen voor een maximaal resultaat?
• Gebruik, na de behandeling, de HAPPY Intim® Rebirth Cream
minimaal 2x daags.
• Vermijd hoge temperaturen (sauna, hamam) tot 2 dagen na de
injectiebehandeling.

In de HAPPY Intim®-lijn zijn er ook huidverbeterende producten voor het
gladder maken van je huid over je hele lichaam.
HAPPY Intim® Body Peel is een exfoliërende foam met een zijdezachte
structuur die je huid reinigt en licht peelt. Dode huidcellen en
onregelmatigheden, zoals talgophopingen, worden op milde wijze
verwijderd, gewoon in je eigen badkamer.
Na het gebruik van Happy Intim Body Peel verzorg je je huid met Happy
Intim Body Butter voor een goede hydratatie.
Body Peel en Body Butter zijn ook perfect als preparatie voor
zonvakanties of de Hollandse zomers, voor een zachte huid op het
strand of voor die extra gladde en zachte touch aan je intieme leven.

Wanneer kan ik geen HAPPY Intim®-behandeling ondergaan?
Je kunt (nog) geen behandeling met Happy Peel of Rebirth Gel ondergaan
wanneer je
• ontstekingen/infecties hebt (ook actieve acne en actieve herpes). In dit
geval kan je arts je medicatie voorschrijven,
• insulineafhankelijke diabetes mellitus hebt en snel ontregeld bent,
• immunologische aandoeningen/een verminderd immuunsysteem hebt,

Niet Happy met je intieme zones?

• een aandoening van het bindweefsel hebt, zoals het Ehlers Danlos
Syndroom,

HAPPY Intim®

• kanker hebt en daarvoor onder behandeling bent,

De behandeling
• De behandelaar reinigt het te behandelen gebied met SkinTech®
Cleanser Foam, een milde cleanser speciaal voor de gevoelige huid.

• Meteen na de behandeling wordt HAPPY Intim® Rebirth Cream op
het behandelde gebied aangebracht. Deze crème hydrateert en
zorgt ervoor dat je huid sneller en beter herstelt.

• nier-, luchtweg-, lever- of cardiale aandoeningen hebt,
• verse littekens of wonden in het behandelgebied hebt,
• een verleden hebt met radiotherapie in het behandelgebied,
• zwanger bent of borstvoeding geeft,
• een beschadigde huid door harsen of laserontharing hebt, of recent
ontharingscrème hebt gebruikt.

Je cosmetisch behandelaar informeert je graag. Maak een afspraak bij
de hieronder genoemde kliniek of kijk op www.skintechpharma.nl voor
meer informatie en een behandelaar bij jou in de buurt.
Ruimte voor stempel / sticker kliniek

Ook goed om te weten:
• Als je isotretinoïne (oraal) hebt gebruikt, kun je doorgaans 6 maanden na
afronding van de kuur behandeld worden.

If you don’t like how things are, change them!

Make yourself HAPPY

• Tot 2 maanden na de peeling wordt laserontharing afgeraden.
• In de zeldzame gevallen dat je een ongewenste reactie krijgt, zoals
uitslag, ernstige jeuk, koorts of koortsuitslag, neem dan contact op met je
behandelaar.

Cosmetische behandelingen
voor het verjongen en verfraaien
van je intieme zones

Geïnteresseerd geraakt en behoefte aan een advies op maat?
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• De Rebirth Gel wordt met behulp van een fijne injectienaald of
met een canule eerst in de ene, daarna in de andere schaamlip
ingebracht.

• last hebt van keloïdvorming (hypertrofische littekens) (in het geval van
Happy Peel)

Volg ons op Instagram en Facebook
Skin Tech Pharma Nederland
skin_tech_pharma_nl

Skin Tech Pharma Group BNLX
www.skintechpharma.nl

Wat is HAPPY Intim®?
De mogelijkheden om ouderdomsverschijnselen te laten vervagen
en er frisser en jonger uit te zien worden steeds groter. Niet alleen
voor het gezicht maar ook behandelingen voor het lichaam worden
steeds populairder, en dat geldt net zo goed voor cosmetische
verbeteringen van de intieme zones. Hier werden de afgelopen
jaren verschillende innovatieve behandelingen en technieken voor
ontwikkeld.
De Skin Tech HAPPY Intim®-lijn werd speciaal samengesteld voor
mensen die op non-invasieve wijze bepaalde delen van de intieme
zones willen verbeteren en problemen zoals droogheid, atrofie,
verslapping, hyperpigmentatie en donkerverkleuring van de huid
in het intieme gebied willen aanpakken.
Deze folder geeft je wat meer informatie over hoe behandelingen
met HAPPY Intim® Happy Peel en HAPPY Intim® Rebirth gel je
daarbij kunnen helpen.

Peelings en huidverjonging

Hoe ziet een behandeling met HAPPY Intim® Happy Peel eruit?

Deze hyperpigmentatie kan goed behandeld worden met peelings.
Peelings hebben, afhankelijk van het type en de bereikte huidlaag,
algehele huidverjongende eigenschappen en kunnen hyperpigmentatie
verminderen.

Het behandelprotocol bestaat uit twee peelingsessies in combinatie
met (tweemaal daags) thuisgebruik van HAPPY Intim® Lightening Cream
om het resultaat te ondersteunen.

Wat kan HAPPY Intim® Happy Peel voor mij doen?
Als je last hebt van verkleuring van de huid in je oksels of je intieme zone,
als je in die gebieden je huid liever wat gladder en lichter zou zien, kijk
dan eens naar de combinatie van HAPPY® Intim Happy Peel met HAPPY®
Intim Lightening Cream.
HAPPY Intim® Happy Peel is een speciale, medische TCA-peeling
(met pijnstilling) om de huid in de anogenitale regio gladder en
lichter te maken, te verstevigen en de algehele huidconditie in het
gebied te verbeteren. Deze behandeling wordt door een speciaal
getrainde medische behandelaar (arts, cosmetisch arts, dermatoloog,
gespecialiseerde huidtherapeut) uitgevoerd.

HAPPY Intim Happy Peel
®

Hyperpigmentatie van de intieme zone
Heb je last van donkere verkleuringen in je intieme zone,
aan de binnenkant van je liezen en dijbenen en/of in je
oksels? Je zult merken dat hoe donkerder je huidtype is en
hoe ouder je wordt, des te sterker de verkleuring van deze
gebieden daarin meeloopt. Daarnaast is hyperpigmentatie
ook vaak het gevolg van veelvuldig scheren of van laser- of
IPL-behandelingen.

Chemische peelings
Peelings kunnen tot verschillen dieptes worden uitgevoerd, en hier
zijn verschillende soorten peelingvloeistoffen voor beschikbaar. Voor
de behandeling van hyperpigmentatie is een medium peeling met
trichloorazijnzuur (TCA) nodig.
In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is een peeling met
trichloorazijnzuur (TCA) niet alleen geschikt voor de dikke huid
met grove poriën (bijvoorbeeld in het gezicht), maar ook bij uitstek
geschikt voor de dunnere en gevoelige huid (zoals ook in de intieme
zone). Door de inwerkdiepte van de peeling zal de celdeling in de
lederhuid (de dermis) gestimuleerd worden. Hierdoor neemt de
productie van elastine en collageen toe, en daarmee ook de dikte
van de huid, waarbij pigment wordt gecoaguleerd. Op een TCApeeling, zoals de Happy Intim® Happy Peel, volgt vervelling, waarbij
niet alleen de oude huidlaag verdwijnt, maar ook een groot deel van
de hyperpigmentatie.
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Een aantal weken van tevoren begin je met het aanbrengen van HAPPY
Intim® Lightening Cream op het te behandelen gebied. Hoeveel weken
hangt af van je huidtype en wordt samen met je behandelaar bepaald.
De dag vóór de behandeling kun je het te behandelen gebied zo nodig
nog scheren (niet op de behandeldag zelf).
De behandeling
• De behandelaar reinigt het te behandelen gebied met SkinTech®
Cleanser Foam, een milde cleanser speciaal voor de gevoelige huid.
• De Happy Peel-peelingvloeistof
wordt met behulp van wattenstaafjes
in 1 of 2 lagen op je huid aangebracht.
Het aantal lagen is afhankelijk van
hoe snel de gewenste diepte is
bereikt; de behandelaar beoordeelt
dit na het aanbrengen en opdrogen
van de eerste laag.
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Oppervlakkig
AHA ofwel fruitzuurpeelings zoals
SkinTech® Easy Droxy Peel

Medium
TCA peelings zoals
SkinTech® Easy TCA
(Pain Control)

Verwachting

• Reinig de behandelde huid pas de volgende dag (gebruik geen zeep,
maar SkinTech® Cleanser Foam, speciaal voor de gepeelde huid)
onder de douche. SkinTech® Cleanser Foam brengt de zuurgraad
van je huid naar een pH van 5,5 en is geschikt voor de intieme zone.

Je gepeelde huid is kwetsbaar! Zorg dan ook dat je je strikt aan het
thuisadvies houdt om het risico op permanente pigmentvlekken te
voorkomen.
• Op de dag van de peeling blijft de HAPPY Intim® Lightening Cream op
de huid. Vermijd contact met water.

3a
3b
3c

Diep: Fenol Peelings zoals:
Easy Phen Very Light
Easy Phen Light
Lip&Eyelid

Doorgaans kun je na 2 Happy Peel-sessies verwachten dat de huid
van je intieme zone 1 à 2 tinten lichter wordt. Het hangt dus van de
uitgangssituatie EN van je huidtype af.
Wat kan ik zelf doen voor een maximaal resultaat?

• Reinig de behandelde huid pas de volgende dag (onder de douche)
met Cleanser Foam.
1

Welk resultaat kan ik verwachten?

• Meteen na de peeling wordt
wederom HAPPY Intim® Lightening
Cream op het behandelde gebied
aangebracht. Dit zorgt ook voor
hydratatie en verkoeling.

Post-peelcare

Hoornlaag

• Als de huid langer rood blijft dan gemiddeld, kan IPLase Mask
(stress reduction cream) worden toegevoegd aan de behandeling
(2 à 3x daags), naast de HAPPY Intim® Lightening Cream.

Ter voorbereiding

Om een goede en bevredigende mate van huidverbetering te realiseren,
zal een behoorlijk deel van de opperhuid moeten worden vervangen
door nieuwe cellen. Hiervoor is vervelling dus nodig en onvermijdelijk.
In de intieme zone zal de vervelling over het algemeen niet zichtbaar
zijn en merk je tussen dag 3 en 5 dat de huid vervelt en nieuwe huid
zichtbaar wordt.

Na

• Is het mooi weer en draag je korte rokjes of een bikini? Bescherm
je gepeelde huid dan met SkinTech® Melablock HSP SPF30 of 50+.

• Breng 2x daags HAPPY Intim® Lightening Cream aan.
• Draag geen strakke broeken die het behandelgebied kunnen
irriteren.
• Voorkom schuring in het behandelde gebied, bijvoorbeeld door
fietsen.

• Na de behandeling met HAPPY Intim® Happy Peel wordt HAPPY
Intim® Lightening Cream opgebracht. Deze crème zorgt ervoor
dat je huid sneller en beter herstelt, dus laat dit tot de volgende
ochtend intrekken en breng voor het slapen gaan nog wat aan.

• Gebruik de HAPPY Intim® Lightening Cream minimaal 2x daags.
• Vermijd directe blootstelling aan de zon gedurende 6 weken en/
of bescherm de huid met Melablock SPF 30 of 50+ in het geval het
behandelgebied in contact komt met zonlicht (zoals je oksels).
• Direct na de 1e peelingsessie en tot 2 weken na de laatste peeling
adviseren wij je geen peelings of scrub in het behandelde gebied
toe te passen of soortgelijke behandelingen te ondergaan in een
andere kliniek of schoonheidssalon.
• Tot 2 maanden na de laatste peelingsessie is het advies geen
laserontharingsbehandelingen uit te laten voeren in het
behandelde gebied.
• Vermijd hoge temperaturen (sauna, hamam) tot 2 weken na de
peelingbehandeling.
• In de zeldzame gevallen dat je een ongewenste reactie krijgt, zoals
uitslag, ernstige jeuk, koorts of koortsuitslag, neem dan contact op
met je behandelaar.

