Peeling

Peeling

Wat is een peeling?

De behandeling

De peeling is een behandeling waarbij

Hoe bereidt u zich voor?

een chemisch product op basis van een

•A
 ls voorbereiding op de peeling kan uw

zuur op de huid wordt aangebracht. Hierdoor schilfert de bovenste huidlaag af om
plaats te maken voor jonge cellen. Een

arts een crème voorschrijven.
•V
 ermijd blootstelling aan zon en zonnebank.

peeling is een behandeling die de celver-

•M
 eld eventuele allergiëen (bv. parfum).

nieuwing stimuleert.

•B
 reng geen crèmes of make-up aan op
de dag van de behandeling.

Fruitzuurpeelings (=alpha-hydroxyzuren)
zorgen voor een verjongend effect met

Hoe verloopt de behandeling?

vervagen van fijne rimpels en pigment-

•U
 w huid wordt gereinigd.

vlekken. Nadien ziet de huid er frisser en

•U
 w ogen worden afgedekt om contact

levendiger uit. Door de inwerking van het

met het product te voorkomen.

product keert de elasticiteit en vitaliteit

•D
 e peelingvloeistof wordt aangebracht.

van de huid terug. De huid oogt steviger,

Dit geeft een branderig gevoel.Afhan-

fijner en frisser.

kelijk van de gevoeligheid van de huid,
laten we het product 3 tot maximum 5

Salicylzuurpeelings zijn meer geschikt

• Het peelingproduct wordt verwijderd.

antibacteriële en vetoplosbare werking

•T
 ot slot wordt een hydraterende crème

hebben en de poriën reinigen.
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minuten inwerken.

voor de vette of acné huid omdat ze een

aangebracht.

Wat gebeurt er na de
behandeling?

Goed om weten
•U
 moet zich eerst aanmelden in straat 60,

• Uw huid kan rood en schilferig worden.

de behandeling vindt plaats in straat 53.

Het schilferen gebeurt meestal zo gelei-

•E
 r is géén tussenkomst door het zieken-

delijk dat u dit niet merkt.
• U mag zo nodig meermaals per dag uw
gelaat rehydrateren.
•U
 mag de huid voorzichtig wassen met
water.

fonds.
•E
 r wordt niet behandeld bij koortsblaren,
wondjes in het gelaat of bij zwangerschap.
•P
 eeling is niet aangewezen bij couperose.

•U
 mag na 24 uur make-up aanbrengen.

•V
 oor een optimaal resultaat zijn min-

•V
 ermijd gedurende zes weken de zonne-

stens drie peelings nodig, met een tus-

bank en gebruik bij zonnig weer een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

sentijd van twee à drie weken.
•D
 e behandeling wordt door de verpleegkundige op vraag van de arts uitgevoerd.
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Contact
Secretariaat huidziekten
Straat 53
T 09 224 64 26
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