
 HYDRAFACIAL
POST CARE

Do not wash the treated area for at least 6 hours post treatment

No chemical peels, microdermabrasion for 1 week after the procedure.

It is normal that your skin might be red and swollen post treatment. 

You can apply cold compresses to the treated area.

Avoid excessive sun exposure, and use a broad spectrum SPF 40 
(HydraFacial MD Daily Sunscreen) for at least 5 - 7 days following your 
treatment.

Avoid Heat (hot showers, sauna, and intense cardio) for 24 hours after 
the procedure.

It is suggested to not wear make-up for at least 24 hours.

Botox / Fillers Injections can be done in 24 hours.

Laser hair removal, waxing and depilatories can be done after 
minimum 1 week.

Topical prescriptive medications and over the counter acne medica-
tions can be resumed in 48 hours.

IF YOU EXPERIENCE ANY UNUSUAL REDNESS AND BURNING SENSATION
PLEASE CALL 17 811 111



تجنب غسل البرشة باملاء ملدة ال تقل عن ٦ ساعات بعد العالج.

تجنب القيام بأي نوع من أنواع تقش� البرشة ملدة ال تقل عن أسبوع بعد العالج.

تهيّج البرشة بعد العالج أمر طبيعي بإمكانك وضع ك�دات باردة عىل املنطقة املعالجة.

تجنب التعرض ألشعة الشمس بشكل مبارش، باستخدام مستحرض الوقاية من أشعة 

 hyrafacial md- uv smart daily) spfية ال تقل عن ٤٠�الشمس واسع الطيف بح

sunscreen) ملدة ٥-٧ أيام بعد العالج.

تجنب التعرض للحرارة (الح�م الحراري السونا، م�رسة الرياضة) ملدة ٢٤ ساعة.

من األفضل عدم وضع مساحيق التجميل ملدة ٢٤ ساعة بعد العالج.

من املمكن القيام بأي من عالجات حقن الوتوكس أو الفلر بعد ٢٤ ساعة من العالج.

تجنب إزالة الشعر بأي طريقة ممكنة ملدة أسبوع واحد بعد العالج.

من املمكن استخدام املستحرضات الطبية املوضعية وأدوية عالج حب الشباب بعد ٤٨ 

ساعة من العالج.

يف حالة اإلحمرار الشديد أو اإلحساس بالحرقان 
الرجاء اإلتصال بالرقم ١٧٨١١١١١

عالج الهايدرافيشيال  
الرعاية الالحقة 


	HYDRAFACIAL POST CARE - ENG
	HYDRAFACIAL POST CARE- ARB

