
Nazorginstructies 
 

Volg de onderstaande richtlijnen gedurende 7 tot 10 dagen, totdat je huid hersteld is van de peeling. Bij een meer gevoelige huid 
of een level 3 peeling deze richtlijnen minimaal 14 dagen aanhouden. Het is belangrijk om te weten dat een goed resultaat mede 

afhangt van een juiste nazorg.                                                                                                                                                                        
Neem bij vragen of twijfel gerust contact met ons op.                                                                                                                                   

Wij staan graag voor je klaar. 

 
✓ Gebruik van een daglichtbescherming (SPF) met een minimale factor SPF30 is de eerste twee weken na de behandeling 

verplicht. (ook in de winter en op bewolkte dagen) Vergeet het gebied rond de ogen niet. 

✓ Om de kans op pigmentvlekken te verminderen, moet directe blootstelling aan de zon voor ten minste twee weken 

worden vermeden (Let op; geldt ook voor de zonnebank).  

✓ Breng  op zonnige dagen elke twee uur opnieuw een UV-bescherming (SPF) aan.  

✓ Tenminste 24 uur na de behandeling niet intensief sporten of je huid blootstellen aan warmtebronnen zoals sauna of 

stoombad. Een verhoogde bloedcirculatie in het gezicht kan namelijk zorgen voor een verhoogd warmte-effect wat 

discomfort (jeuk, zwellingen, roodheid etc.) kan veroorzaken.  

✓ Wacht gedurende 24 uur met het aanbrengen van make-up.  

✓ Vermijd harsen 7 dagen na de behandeling.  

✓ Was het gezicht ’s avonds na de behandeling met koud water en gebruik een zachte cleanser zoals UltraCalming™ 

Cleanser of Essentail Cleansing Solution. Vervolg met een hydraterende, barrièreversterkende moisturizer zoals Barrier 

Repair of Barrier Defense Booster. Dit zal een trekkerig gevoel verminderen.  

✓ Zorg voor voldoende vochtinname in de 2 tot 3 dagen na de peeling. 

✓ Mogelijk begint de huid lichtjes te schilferen binnen 2 tot 3 dagen na de behandeling. Dit is normaal.  

TREK NIET AAN DE VELLETJES! Dit kan verkleuring veroorzaken.  

✓ Vermijd iedere vorm van exfoliatie voor minimaal 7 dagen na behandeling en in ieder geval totdat de huid geen 

tekenen van gevoeligheid meer vertoont.  

✓ Blijf de huid goed hydrateren in de dagen na de peeling. Gebruik gedurende de dag Multi-Active Toner, Barrier Defense 

Booster of een vollere moisturizer zoals Intensive Moisture Balance. Dit helpt de huid te hydrateren en kan de 

zichtbaarheid van schilfertjes verminderen. 

 


