
 VENUS LEGACY
POST CARE

The healing time for any given treatment varies between different clients. 

Swelling/Discomfort/Redness: Swelling of the treated area occurs 
immediately. While it is possible for patient to experience swelling for the 
first day, this swelling subside for the first 3 hours.  

Bruising is normal after the session and it subside within 5  to 7 days- You 
can use arnica gel for the bruise 

Activity: Post-treatment redness is mild, and you my return to regular 
activities immediately. You may experience mild heat emanating on the 
treated areas. That is normal part of the body’s natural healing response. 
Do not apply ice or cooling compress. 

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

Make-Up: Makeup can be applied immediately after each treatment. Do 
not sleep with make up on the treated area. It is more important to remove 
all make up applied to the skin at night. 

Avoiding Sun: Avoiding direct sun should become a permanent compo-
nent 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 
2 weeks, the full result can be realized in one month to three months. The 
most visible results will appear after 3 months.

Schedule your next session as recommended by your therapist. We want 
you to have an outstanding result.    

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



VENUS LEGACY
الرعاية الالحقة 

يختلف وقت الشفاء ألي عالج ب مختلف العمالء.

التورم / االنزعاج / االحمرار: يحدث تورم يف املنطقة املعالجة عىل الفور. بين� هو
من املمكن أن يعا� املريض من التورم يف اليوم األول ، وهذا التورم يهدأ أول ٣ ساعات.

تكون الكدمات طبيعية بعد الجلسة وتختفي يف غضون ٥ إىل ٧ أيام - �كنك استخدام 
ARNICA جل للكدمة

النشاط: احمرار ما بعد العالج خفيف ، وأنت أعود إىل األنشطة املعتادة فورا قد تعا� 
من حرارة خفيفة صادرة من املناطق املعالجة هذا جزء طبيعي من استجابة الشفاء 

الطبيعية للجسم. ال تضع الثلج أو ك�دات التربيد.

مرطب: يجب أن يوضع املرطب بانتظام طوال فرتة سلسلة العالج ، و�كن وضعه مبارشة 
بعد كل عالج.

املكياج: �كن وضع املكياج مبارشة بعد كل عالج. ال تنامي باملكياج عىل املنطقة املعالجة. 
واألهم هو إزالة كل املكياج الذي يوضع عىل البرشة ليالً.

تجنب الشمس: يجب أن يصبح تجنب أشعة الشمس املبارشة مكونًا داÀًا يف برنامج 
العناية بالبرشة طويل األمد. استخدم داÀًا واٍق من الشمس واسع الطيف بعامل ح�ية 

٣٠ أو أكÉ ، حتى يف األيام امللبدة بالغيوم ، بغض النظر عن املوسم

وثق تجربتك بالتقاط الصور. ستستغرق النتائج وقتًا ، لذا قم بتوثيق تقدمك عن طريق 
التقاط الصور وتحديث مراجعتك. �كن أن تعطيك صور املناطق املستهدفة فكرة عن 

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

انتظر بصرب النتائج. ستالحظ تغÎات يف جسمك يف وقت مبكر يصل إىل أسبوع ، و�كن 
تحقيق النتيجة الكاملة يف غضون شهر واحد إىل ثالثة أشهر. ستظهر النتائج األكÉ وضوحا 

بعد ٣ أشهر.

حدد موعًدا لجلستك التالية عىل النحو الذي أوىص به املعالج. نريد لك الحصول عىل 
نتيجة رائعة.

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


