Informatiebrief chemische peelings
Chemische peelings worden gebruikt om klachten als puistjes, fijne lijntjes, droogte of verstopte
poriën te verminderen. Wat kun je verwachten van de behandeling?
Wat doet een peeling voor de huid? De werkzame stof in een peeling is een zuur. Voorbeelden zijn
salicylzuur, melkzuur of glycolzuur. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat de dode huidcellen
makkelijker loslaten waardoor een meer frisse en stralende huid zichtbaar wordt. Met een peeling
wordt zo de celvernieuwing ‘een handje geholpen’. Pigmentvlekjes, littekens en acne worden minder
zichtbaar en de aanmaak van collageen en elastine wordt gestimuleerd.
Wat voor peeling wordt er gebruikt? Afhankelijk van je klachten en wensen, en op basis van een
huidanalyse bepalen we welke peeling het beste bij je past. Zo kiezen we bij een gevoelige huid
meestal voor een combinatie van lagere concentraties zuren en bij een huid met veel zonschade voor
een hogere concentratie glycolzuur. Samen stellen we een behandelplan op.
Wat kan ik verwachten tijdens de behandeling? De huid wordt eerst gereinigd. Daarna kunnen we de
peeling aanbrengen. Dit voelt wat tintelend aan op de huid, een gevoel dat vaak na een paar minuten
afneemt. We kijken goed naar de reactie van de huid. Als de peeling voldoende gewerkt heeft, wordt
deze eraf gehaald. Daarna krijg je een neutraliserende en kalmerende nabehandeling met een
product dat bij jouw huid past.
Hoe zie ik er na afloop uit? Na de peeling kan de huid wat rood zien en licht tintelend aanvoelen. Je
kunt gewoon alles doen, maar houd hier rekening mee als je nog (werk)afspraken hebt. Op de huid
kunnen verder in de dagen daarna wat schilfertjes/velletjes verschijnen.
Hoeveel behandelingen zijn nodig? Het beste resultaat zien we als we peelings uitvoeren in
kuurverband; zes tot acht behandelingen met tussenpozen van twee tot drie weken.
Vragen? Je kunt ons op werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur bereiken op 085 - 06 05 426
Wij helpen je graag!

