
 

 

 

DR. CYJ Hairfillers®  

Wat zijn DR. CYJ Hairfillers®?  

Hairfillers worden ingezet voor het remmen van haarverlies, stimuleren van de haargroei en 

revitaliseren van de hoofdhuid. Deze behandeling kan worden toegepast bij beginnende kaalheid, 

verminderde haargroei, haaruitval en/of verslechterde haarconditie. 

DR.CYJ Hairfiller® is een gel op basis van een gepatenteerde formule van hyaluronzuur in een 

natuurlijke bufferoplossing. De werking berust op een complex van zeven peptiden. Deze peptiden 

gedragen zich als groeifactoren,  doordat zij signaalroutes van proteïnen en de uiting van de genen 

verantwoordelijk voor haargroei activeren. Hierdoor kan de haargroei gestimuleerd worden en 

kunnen de haren dikker groeien.     

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De standaard therapie met DR.CYJ Hairfillers® start altijd met 4 behandelingen om de 2 weken.  
Na de standaardtherapie is het advies om bij sommige cliënten de behandeling in overleg door te 
zetten met 1 sessie per 4 weken gedurende 3-4 maanden. Dit moet de teruggroei van gezonder en 
dikker haar verder verbeteren.  
 
Gemiddeld werkt de DR.CYJ Hair Filler® behandeling een jaar.  De frequentie van het aantal 
herhaalbehandelingen en het aantal sessies per herhaalbehandeling verschilt per persoon. 
 
Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

Dit zijn de onderdelen waaruit de behandeling door de huidtherapeut kan bestaan:  

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels.  

 

Q DR. CYJ Hair filler® behandeling  

o Het behandelde gebied zal worden vastgelegd op de foto. Vervolgens wordt de huid 

gereinigd en zal de therapeut de hairfillers injecteren met een minuscuul naaldje op 

het niveau van uw haarfollikels. Er wordt in banen gewerkt en om de centimeter zal 

er een injectie geplaatst worden. Tussendoor zal de huid gemasseerd worden. 

  

  



 

 

 

 

 

Q Na de behandeling  

o U kunt nog roodheid, zwelling en jeuk voelen op de plekken waar de Hairfiller 

geïnjecteerd is. 

o Bloeduitstorting rond de plaats van de injectie.  

o Pijn/doffe pijn en lichte gevoeligheid in het behandelde gebied.  

o U kunt hoofdpijn ervaren. Dit verdwijnt binnen een paar uur na de behandeling.  

o Haaruitval stopt vrijwel direct na de eerste behandeling. Voor een optimaal resultaat 

zijn meerdere behandelingen noodzakelijk. Bovendien werkt het effect van de 

behandeling zeker nog 6 maanden tot een jaar door. 

Nazorg 

Q Bij aanvang van de behandeling ontvangt u een drietal producten (Pelobaum solution, -

shampoo en -conditioner). U wordt geacht alleen deze producten gedurende het hele 

behandeltraject te gebruiken. Hierdoor worden thuis ook de haarfollikels gestimuleerd en 

het optimale resultaat behaald. 

Q Vermijd alcohol tot 24 uur na de behandeling.  

Q Vermijd behandeling van haar en hoofdhuid met chemische middelen (o.a. haarverf, -gel, -

lak) tot 72 uur na de behandeling 

Q Vermijd zwembaden, hammam en sauna’s tot 72 uur na de behandeling.  

Q Vermijd extreme blootstelling aan de zon tot 72 uur na de behandeling.  

Q Vermijd UV-licht therapie tot 72 uur na de behandeling 

Q Vermijd vriestemperaturen tot 72 uur na de behandeling.  

Behandelrisico’s 

Q Kans op allergische reactie op één van de ingrediënten.  

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Wanneer de huid extreem rood en gezwollen is. 
Q U huiduitslag krijgt. 
Q Bij ernstige pijn in het behandelde gebied. 
Q Voor thuisgebruik worden de producten van Pelo Baum geadviseerd. Dit is een Hair 

Revitalizing Solution die tweemaal daags ingemaseerd moet worden en een shampoo en 
conditioner.  

  



 
 
 
 
 
Instemmingsverklaring 

Voorafgaand aan het starten van het behandeltraject tekent u een instemmingsverklaring. Hiermee 

verklaart u dat u alle informatie goed heeft begrepen en geeft u akkoord voor de behandeling. 

Kosten  

De prijs van de kuur inclusief verzorgingsproducten bedraagt € 1.195,- De kosten dient u 

voorafgaand aan de eerste behandeling (het liefst) per pinbetaling te voldoen. 

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 

 

 

 


