
 

 

 

Forever Young BBL  
 

Onze huid leeft met ons mee en wordt dus ouder. In de loop der jaren kunnen pigmentvlekken, 

ontsierende vaatjes, een grovere huidstructuur en rimpeltjes ontstaan. Forever Young BBL is een 

behandeling die dit verouderingsproces kan vertragen en zelfs terugdraaien! Door lichtenergie 

wordt warmte in de huid gebracht. Hiermee kunnen de verouderende genen in onze huid opnieuw 

worden geactiveerd en aangezet worden tot de aanmaak van collageen, elastinevezels en 

hyaluronzuur. Het resultaat is een egalere, strakkere en jongere huid. Forever Young BBL is geschikt 

voor iedereen die een jongere en stralendere huid nastreeft of wil behouden. 

Wat houdt Forever Young BBL in? 

 

De Forever Young BBL behandeling is gebaseerd op geavanceerde lichtflitstechniek. BBL staat voor 

‘Broad Band Light’, een gespecialiseerde IPL-techniek (‘Intense Pulsed Light’). Voor elk 

huidprobleem, zoals roodheid of pigmentvlekken, is een aparte golflengte licht nodig. BBL brengt 

twee IPL systemen met meerdere golflengtes samen in één apparaat, waardoor deze technologie 

veel effectiever is. Dit maakt BBL ook geschikt voor de donkerdere huidtypes!  

Licht van diverse golflengtes geeft op verschillende dieptes in de huid energie af in de vorm van 
warmte, waardoor de huid op al die niveaus wordt aangezet tot reparatie en herstel. Diverse 
zichtbare tekenen van huidveroudering zullen hierdoor verminderen of soms zelfs verdwijnen! Een 
Forever Young BBL behandeling kan worden ingezet voor: 

Q Pigmentvlekken en sproeten 
Q Zichtbare vaatjes en roodheid 
Q Fijne lijntjes en rimpeltjes 
Q Vergroving van de huid 

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Q Het advies van Qyoutis is te starten met vier behandelingen, verdeeld over één jaar. Daarna 

raden wij twee onderhoudsbehandelingen per jaar aan, om de huidconditie goed te houden 

en soms zelfs nog verder te verbeteren.  

Hoe gaat een Forever Young behandeling in zijn werk? 

Q Huidanalyse met behulp van de A ONE SMART 

o Eerst wordt uw huid gereinigd. Daarna wordt de conditie van de huid nauwkeurig in 

kaart gebracht met behulp van een gespecialiseerd huidanalyse apparaat. 

  



 

 

 

 

 

Q De BBL behandeling 

o Uw ogen worden bedekt met speciale oogplakkers of een brilletje. Vervolgens krijgt 

u een laagje gel op de huid. Deze gel koelt de huid gedurende de behandeling en 

dient tevens om het laserhandstuk vloeiend over de huid te kunnen bewegen. 

Daarna worden de diverse tekenen van huidveroudering in een vaste volgorde 

behandeld met meerdere specifieke filters (golflengtes). Dat gaat gepaard met felle 

lichtflitsen, waar u even van kunt schrikken, maar dit went meestal snel. Uw 

behandelaar zal u uitleggen wat zij met elk filter precies kan behandelen. 

 

Na de behandeling 

o De huid kan na de behandeling roder zijn en wat warm en trekkerig aanvoelen, alsof 

u iets te lang in de zon bent geweest. Er kan ook enige zwelling optreden. Behandeld 

pigment wordt donkerder en kan als kleine, donkere schilfertjes op de huid zichtbaar 

zijn. Dit verschijnsel wordt ‘peppering’ genoemd en verdwijnt binnen enkele weken 

vanzelf. Pigmentvlekken worden dan lichter of kunnen zelfs geheel verdwijnen. 

Nazorg 

Q Tijdens de behandeling krijgt u advies over verzorgingsproducten die bij uw huid passen. 

Gebruik deze producten volgens voorschrift voor het beste resultaat. 

Q Roodheid en warmtegevoel zijn meestal binnen enkele uren al verdwenen. 

Q Eventuele korstjes, ‘peppering’ en zwelling verdwijnen binnen 1 - 14 dagen. Het is beter om 

de huid niet te scrubben of eraan te krabben. 

Q Vermijd zon en zonnebank 4-6 weken voor èn na elke behandeling. 

Q Gebruik dagelijks een goede zonbescherming met hoge factor (SPF 30 of 50). 

Q Geen sauna of warme baden tot 2 weken na de behandeling. Kort en niet te warm douchen. 

Q Koel de huid zo nodig met koud kompres of coolpack. Vermijd direct contact met de huid bij 

gebruik van een coolpack. Doe bijv. een washand of theedoek tussen coolpack en huid.  

Behandelrisico’s 

Om ongewenste huidreacties na de behandeling te voorkomen is bovengenoemde nazorg belangrijk. 
Bij het intakegesprek zijn eventuele risico’s en aandachtspunten reeds uitgebreid met u besproken. 
Complicaties treden maar hoogst zelden op. Dit kunnen zijn: 
 

Q Blaarvorming  
Q Littekenvorming 
Q Hyperpigmentatie of hypopigmentatie 

 

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Als u huid extreem rood en/of gezwollen is; 

Q Als er na de behandeling huiduitslag ontstaat; 

Q Als blaarvorming optreedt. 

  



 
 
 
 
 
Kosten  

De prijs van de behandelkuur wordt tijdens de intake met u besproken. Bij aanvang van de eerste 

behandeling dient de betaling te worden voldaan. 

VIP arrangementen (binnen 12 maanden):  

2 behandelingen 10% korting op totaalprijs  

3 behandelingen 15% korting op totaalprijs 

4 behandelingen 25% korting op totaalprijs 

 

Uw afspraak 

Als u verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren 

aan ons doorgeven? 

 
 
 
 
 

Als u vragen heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken van 09:00 tot 17:00 uur op 
telefoonnummer 072 203 40 34 (Alkmaar) / 020 215 61 56 (Amsterdam) 

In noodgevallen wordt u buiten deze tijden doorverbonden met de dienstdoende arts. 
 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Qyoutis, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar 
of klachten@qyoutis.nl. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. 

U kunt de informatiefolder over ons privacy beleid opvragen bij het secretariaat of ga naar www.qyoutis.nl 


