Acne Behandeling
The Peeling Company hecht veel waarde aan het informeren van haar klanten. Wij geloven dat het behalen
van een goed resultaat mede afhangt van een goede voorlichting. Onderstaande informatie heeft als doel u
te informeren over onze acne behandelingen. Er bestaat geen standaardbehandeling tegen acné. Flinke
ontstekingsverschijnselen vragen om een andere behandeling dan de aanwezigheid van mee-eters. De ernst
van de aandoening, de klachten, het optreden van littekenvorming, maar ook je leeftijd en je geslacht
bepalen welke behandelmethode(s) of middelen het meest effectief zijn. Mochten er vragen zijn, horen wij
het graag.
Wat is acne?
Acne – ook wel acné vulgaris of in de volksmond puistjes genoemd – is een chronische huidaandoening
waarbij de talgklierfollikels ontstoken zijn. Talgklierfollikels en haarfollikels zijn kleine zakjes in de huid. Ze
bevatten talgklieren en hebben een opening naar buiten. Talgklieren maken talg en scheiden de talg via deze
openingen af. Bij acne worden de talgklieren in de huid echter groter; ze maken ook meer talg en dode
huidcellen aan dan normaal. De follikels raken vervolgens verstopt met een mix van talg en dode huidcellen
waardoor zuurstof niet meer in de follikel kan komen. Een perfecte bodem voor de groei van bacteriën,
omdat de voor acne verantwoordelijke bacterie alleen floreert in een omgeving zonder zuurstof. Zo ontstaan
verdikkingen, roodheid en ontstekingen rond de follikel, met als gevolg acne
Mogelijke oorzaken van acne
o Genetische aanleg;
o Hormonale veranderingen;
o Verkeerde, porie afsluitende cosmetica;
o Roken;
o Stress;
o Darmproblemen;
o Omgevingsfactoren;
o Verschillende geneesmiddelen; (corticosteroïden/ anabole steroïden/ anti-epileptica/ anticonceptie)
o Voeding;
o Verdikking van de huid door UV stralen.
Wat kan een specialist doen?
Zoals eerder aangegeven bestaat er geen standaard behandeling bij acne en daarom maken wij altijd een
behandelplan op maat. Om te bepalen wat voor behandeling het beste aansluit, beginnen we altijd met een
intake gesprek. Tijdens het intakegesprek worden uw wensen en behandelgeschiedenis in kaart gebracht.
Daarna brengen wij uw huid in kaart aan de hand van een uitgebreide huidscan. Tot slot krijgt u een
behandeladvies geheel afgestemd op uw huidbehoefte. Een actieve bijdrage van u als patiënt is een
belangrijke voorwaarde om resultaat te behalen.
Vergoedingen
De behandeling van acné in het gezicht wordt in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit je
aanvullende zorgverzekering. Vraag je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De behandeling wordt
eerst bij ons betaald, daarna kan de factuur die u van ons krijgt opgestuurd worden naar de zorgverzekeraar.
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het Anbos en staan
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

De behandeling
Bij elke acnébehandeling wordt de huid gereinigd en ontstekingen zorgvuldig verwijderd. Bij onze acne
behandelingen maken we gebruik van Salicylzuur vanwege zijn vet oplossende, ontstekingsremmende en
antibacteriële eigenschappen. Het beste resultaat wordt verkregen door de behandelingen uit te voeren in
kuurverband. Al onze acne behandelingen kunnen ook zonder peeling worden uitgevoerd.
Losse behandelingen
Level 1 Peel
€69,- (45 minuten)
€89,- (60 minuten)
Level 2 Peel
€119,Level 3 Peel
€139,Behandelpakket Acne:

Pakket 1
✓

Pakket prijs
€319,-

Normale prijs
€357,-

Korting
€38,-

€595,-

€714,-

€119,-

€795,-

€964,-

€169

3 behandelingen

Pakket 2
✓

6 behandelingen

Pakket 3
✓

6 behandelingen inclusief starterspakket
producten t.w.v. €250,-

-

Gehele bedrag dient bij de eerste behandeling betaald te worden;
Niet in combinatie met andere acties;
Behandelingen dienen elke twee weken plaats te vinden.

Wanneer worden de resultaten zichtbaar?
Waarschijnlijk zult u direct na de eerste behandeling al verbeteringen in de structuur en het uiterlijk van uw
huid opmerken. Hoe hoger het level, hoe zichtbaarder het resultaat is. Voor optimaal resultaat wordt echter
aangeraden de behandeling in kuurverband toe te passen. Afhankelijk van het doel van de kuur kan het
aantal behandelingen worden vastgesteld. Over het algemeen zien de meeste mensen na 4 à 5
behandelingen al resultaat. Wel willen we daarbij benadrukken dat resultaat afhankelijk is van verschillende
factoren, zoals; mogelijke oorzaak, productgebruik thuis en voeding. Wij zullen altijd ons uiterste best doen
om uw huid op een deskundige en eerlijke manier te behandelen om zo de huid te verbeteren. Echter
kunnen wij resultaat nooit garanderen.
Aanvullende adviezen
✓ Gebruik geen uitdrogende alcohol om de huid te reinigen;
✓ Gebruik thuis een peeling met Salicylzuur. Vermijdt scrubs met een korrel;
✓ Gebruik elke dag schone kleding, nachtkleding, washand, handdoek en kussensloop;
✓ Probeer niet te krabben of de puistjes zelf uit te knijpen, dit maakt het vaak alleen maar erger.
✓ Strakke en synthetische kleding (direct op de huid) vermijden;

Laviesage Supplementen tegen Acne
1. Skin Secure: Rijk aan essentiële Omega-3 vetzuren EPA en DHA. Verminderd ontstekingsreacties in
het lichaam. Het resultaat van Skin Secure is een huid met een goede omega-vetbalans die actief bij
het natuurlijke herstelproces bij huidproblemen ondersteunt wordt.
2. Skin Clear: Ontstekingsremmend bij acné en een vette huid. Ondersteund de reinigende werking van
de lever. Ondersteund het metabolisme waardoor de afvoer van afvalstoffen via de reguliere weg
verloopt. Hierdoor zullen minder afvalstoffen via de huid worden verwijderd. Het resultaat van Skin
Clear is een huid met een ‘rustiger’ talgproductie, een huid zonder onregelmatigheden en een
betere huidbarrièrefunctie.

The Peeling Company B.V.
Van Baerlestraat 101H • 10171AV • Amsterdam
T 020-3316235 • E info@thepeelingcompany.nl • www.thepeelingcompany.com
IBAN - NL38INGB0007730915 • KvK 68705476 • AGB -90063351

