
 ULTHERAPY 
POST CARE

Do not use the following products 3 days after treatment. Retin –A, 
Retinoids or similar  vitamin A compounds, harsh scrubs or exfoliating 
products and bleaching creams    

It is normal to experience mild tenderness, swelling and bruising along the 
jaw line for several days in some cases longer.   

Some patients may experience mild bruising with the procedure. If you 
have more significant bruising, we recommend topical Arnica Gel to 
minimize the bruising. 

Some patients may have temporary welts that last few days or longer. 

You may experience some numbness or shooting pains particularly on the 
brow bone area on occasion. This is temporary. 

Activity: you may return to regular activities immediately   

Moisturizer: Moisturizer should be applied regularly throughout the 
course of your treatment series, and it may be applied immediately after 
each treatment.

Avoiding Sun: Avoiding direct sun should become a permanent 
component of your long term skin care program. Always use 
broad-spectrum sunscreen of SPF 30 or greater, even on the cloudy days, 
regardless of season

Document your experience by taking photos. The results will take time so 
document your progress by taking photos and updating your review. The 
photos of the targeted areas can give you some idea of your progress. 
You can also compare the photos to show before and after result.

Wait patiently for the results. You will see changes in your body as early as 
6 weeks. The most visible results will appear after 3 months onwards    

If you have any question or unexpected concerns, please call 17811111  



أولث�ا�
الرعاية الالحقة 

ال تستخدم املنتجات التالية بعد ٣ أيام من العالج.  Retainأو Retinoid أو مركبات 
فيتام� أ م�ثلة ، مقرشات قاسية أو منتجات تقش� وكر�ات التبييض 

من الطبيعي الشعور بأ� خفيف وتورم وكدمات عىل طول خط الفك لعدة أيام يف بعض 
الحاالت لفرتة أطول.

قد يعا© بعض املرىض من كدمات خفيفة مع هذا اإلجراء. إذا كان لديك كدمات أك� 
أهمية ، نويص باستخدام Arnica Gel املوضعي لتقليل الكدمات.

قد يعا© بعض املرىض من كدمات مؤقتة تستمر لبضعة أيام أو أك�.

قد تعا© من بعض الخدر أو اآلالم الشديدة خاصة يف عظم الحاجب املنطقة يف املناسبة. 
هذا مؤقت.

النشاط: �كنك العودة إىل األنشطة العادية عىل الفور

مرطب: يجب تطبيق املرطب بانتظام طوال فرتة العالج سلسلة العالج ، و�كن تطبيقه 
مبارشة بعد كل عالج.

تجنب الشمس: يجب أن يصبح تجنب أشعة الشمس املبارشة مكونًا داÁًا من مكوناتك 
الطويلة برنامج العناية بالبرشة املدى. استخدم داÁًا واقيًا من الشمس واسع الطيف 

بعامل ح�ية ٣٠ أو أك� ، حتى يف األيام امللبدة بالغيوم ، بغض النظر عن املوسم

 وثق تجربتك بالتقاط الصور. ستستغرق النتائج وقتًا حتى يتم توثيقها
تقدمك من خالل التقاط الصور وتحديث رأيك. �كن أن تعطيك صور املناطق املستهدفة 

فكرة عن تقدمك. �كنك أيًضا مقارنة الصور لتظهر قبل النتيجة وبعدها.

انتظر بصرب النتائج. ستالحظ تغ�ات يف جسمك منذ ٦ أسابيع. ستظهر النتائج األك� 
وضوًحا بعد ٣ أشهر فصاعًدا

إذا كان لديك أي سؤال أو مخاوف غ� متوقعة ، يرجى االتصال عىل ١٧٨١١١١١


