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MEDISCHE PEELINGS

VOOR NA
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Kijk voor meer informatie 
over medische peelings op
www.iet-skin.nl

Het Instituut voor Esthetische Technologie 
maakt gebruik van meerdere soorten peelings 
met verschillende ingrediënten, sterktes en 
voor meerdere indicaties. Een peeling bevat een 
combinatie aan zuren, die voor verweking en 
oplossen van de dode huidcellen zorgt. De dode 
huidcellen schilferen hierdoor in een snel tempo 
af en de aanmaak van jonge, nieuwe cellen wordt 
gestimuleerd. Nieuwe huidcellen worden daarna 
versneld aangemaakt. Een huid met een gezonde 
celdeling oogt gladder, is egaler van kleur en heeft 
meer weerstand. Tijdens de intake wordt gekeken 
welke peeling voor uw huid of huidprobleem 
het beste is. Je kunt een peeling ondergaan om 
de conditie van de huid te verbeteren óf om een 
bepaald huidprobleem tegen te gaan zoals acne, 
pigment, rokershuid, rosacea, of rimpels. 

Te verwachten resultaat
Voor het beste resultaat wordt geadviseerd de 
peelings in een kuur van minimaal 4 behandelingen 
af te nemen. De interval tussen de behandelingen is 
één keer per 2-4 weken. Om het behaalde resultaat 
te behouden is het raadzaam om met enige 
regelmaat een peeling te ondergaan. Denk hierbij 
aan een behandeling eens per 8-12 weken. 

Het volgende kunt u verwachten van een peeling: 

• Opfrissen van de huid 
• Verbeteren huidtextuur
• Egaliseren van (rode of pigment) vlekjes
• Oppervlakkige lijntjes van de huid verminderen  
• Reduceren acne of acne littekens
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Prijzen 

AGE Peel  € 99,- 
AC Peel  € 99,- 
CR Peel  € 99,- 

TCA Touch Peeling € 149,-
TCA Pain control € 195,- 
TCA Pain control incl. 3 producten € 300,-
TCA Pain control 2x incl. producten € 525,-
TCA Pain control 3x incl. 3 producten € 650,- 
TCA Pain control 4x incl. 3 producten € 775,-

Pixel Peel losse behandeling  € 270,-
Pixel Peel 1x incl. 3 producten € 375,-
Pixel Peel 2x incl. 3 producten € 775,-
Pixel Peel 3x incl. 3 producten € 1050,-
Pixel Peel 4x incl. 3 producten € 1175,-
 

VOOR DE BEHANDELING 

Om de huid voor te bereiden op de peeling dient u in 
de meeste gevallen 10-14 dagen van tevoren de huid te 
behandelen met voorbereidende crème. Deze crème 
verbetert de huidkwaliteit en maakt de huid meer 
gehydrateerd. Hierdoor werkt de peeling gelijkmatiger 
en penetreert hij overal even goed. Door deze 
voorbehandeling reageert de huid beter en geneest 
naderhand sneller. Cliënten met een getinte huid 
dienen de huid voor te bereiden met pigmentremmers. 
De huidtherapeut zal u hierover informeren. Mannen 
wordt geadviseerd 24 uur van tevoren niet scheren. Na 
de peeling 3 dagen niet scheren en het mesje reinigen 
met alcohol voor gebruik.

DE BEHANDELING

Bij de start van de behandeling wordt de huid 
gereinigd en voorbereid op de peeling. Na het 
aanbrengen van de peeling zult u een paar minuten 
een brandend en prikkelend gevoel ervaren. De 
peeling wordt meestal niet verwijderd, zodat 
werkstoffen beter kunnen blijven doorwerken in de 
huid. Enkele peelings worden echter wel verwijderd, 
dit is opnieuw afhankelijk van de peelingkeuze. Nadien 
vertoont de huid mogelijk een witte waas, roodheid en/
of is er sprake van lichte zwelling. Ook kunt u de huid 
nog enigszins voelen tintelen. Dit is normaal. Na de 
behandeling wordt er een verzachtende crème en een 
zonbescherming aangebracht.

NA DE BEHANDELING

De huidreacties na de peeling verschillen per persoon 
en per peeling. Schilfering en roodheid zijn normale 
reacties. De dag na een peeling voelt de huid strak 
aan en vertoont heel soms een lichtbruine verkleuring, 
bij de meeste peelings is dit echter niet het geval. 
De opvolgende dagen zullen de dode huidcellen 
loslaten en kan er wat droogte zijn op het gelaat. 
Voorkom dat u aan velletjes gaat peuteren of aan de 
huid gaat krabben. U kunt in deze periode uw eigen 
cosmetica en make- up gebruiken, bij voorkeur een 
minerale make-up zoals de producten van Lycogel®. De 
huidtherapeut zal u adviseren welke verzorging u mag 
gebruiken in de dagen na de behandeling. Fijne lijntjes 
en pigmentvlekjes kunnen deze dagen beter zichtbaar 
zijn. Dit is een goed teken, na ca. 4 tot 7 dagen is deze 
fase voorbij en zijn de oude huidcellen grotendeels 
vervangen door jonge huidcellen. De huid oogt dan 
fris, glanzend en is goed gehydrateerd. 


