
Een nieuwe jonge huid 
met peelings

De behandeling
Waarom zijn peelings zo succesvol?
De zon is de belangrijkste reden van veroudering, daarom worden peelings vaak uitgevoerd in  zonnige landen. Al meer dan 
3000 jaar geleden wisten de Egyptenaren hun huid te verjongen door het peelen van de bovenste huidlagen. 

Het recept is heel eenvoudig, maar vereist professionele kennis van de huid en veel ervaring. Omdat we met onze huid 
voortdurend in contact zijn met de buitenwereld, vergt ons omhulsel bijzondere zorg. De natuur heeft ervoor gezorgd dat 
de beschadigde en afgesleten bovenste lagen steeds vervangen worden door nieuw materiaal uit de diepte. 

Gebruik makend van dit natuurlijke herstel kunnen we de huidoppervlakte zachtjes verwijderen met peelings om nog meer 
aanmaak van jonge lagen te stimuleren. Het resultaat is een frissere huid, een betere lichtweerkaatsing, een strakkere huid, 
een egalere teint zonder vlekken en tenslotte ook minder littekens van acné. Uw make-up houdt ook beter.

De modernste technieken van peelings gebruiken lasers, en chemische peelings met vooral natuurlijke ingrediënten. Dit 
wordt ondersteund door verzorgende cosmetica op maat.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
Na een grondige YourSkinTypeTM-Huidanalyse. Wordt bepaald wat uw huidtype is en welke peeling bij u past. Tevens wordt 
er rekening gehouden met uw professioneel en sociaal leven, waarbij u amper of niet afwezig hoeft te zijn. Tenslotte wordt 
het programma omkaderd met cosmetica op maat om een blijvend e�ect te garanderen.

Wij verkiezen de moderne aanpak van herhaalde en afwisselende peelings zonder werkverlet om tot het gewenst resultaat 
te komen. Een mooie huid is nu binnen ieders handbereik en dit vanaf €80.
We onderscheiden verschillende niveaus van peeling, progressief van oppervlakkig naar dieper. De standaard behandeling 
voor een do�e huid, fijne rimpels, littekens, pigmentvlekken en sommige littekens. Omdat ook de weefsels vernieuwen, zal 
u eveneens van een strakkere huid genieten.

De chemische peelings zijn op basis van volgende moleculen: fruitzuren of AHA’s, TCA, resorcine, melkzuur en salicylzuur. 
De keuze is a�ankelijk van uw huidtype.
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BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
Peeling niveau 1 (Fruitzuren, resorcine, TCA)    €80
Peeling niveau 2 (Medical peel, Vitamine A zuur peel of Yellow peel) €120

Peeling niveau 1: Fruitzuren, resorcine, TCA
Het zachtste niveau van chemische peelings. De chemische peel maakt gebruik van high-tech moleculen die enkel op 
medisch voorschrift te verkrijgen zijn. Na het reinigen en ontvetten van de huid, brengen we de peelingcrème op de 
bovenlaag aan. De manier waarop we dat doen, is a�ankelijk van het huidtype en het probleem. U kan uw werk 
onmiddellijk terug hervatten. Het e�ect van de peel vertaalt zich meteen in een zachte stralende huid, eventueel kan u 
binnen de volgende 3 dagen een lichte schilfering zien. Deze peeling kan na 3 weken herhaald worden tot het gewenst 
resultaat bekomen wordt. De verzorgende cosmetica die deze peeling begeleiden zijn steeds op maat van uw huid 
aangepast en zorgen voor een blijvend e�ect. Ze omvatten scrubs, pro-biotica voor een optimale verdediging en 
aangepaste anti-aging crèmes.

Peeling niveau 2: Medical peel, Vitamine A zuur peel of Yellow peel
Deze peeling gaat wat dieper en omvat niveau 1 verrijkt met een supplement van chemische / medische crèmes.
Na de chemische peeling uit fase 1, is de huid doorlaatbaar voor de krachtige anti-ageing Vitamine A zuur crème die op 
haar beurt na 1 tot 3 uur afgespoeld wordt. Daarna kalmeren we de huid met een verzorgende crème op maat.

•  Carbon of Hollywoodpeel (carbon masker peel met laser)
    Geschikt voor de onzuivere vette huid
•  Erbium laser peel – Micro Fractional 
    Geschikt voor de ruwere one�en huidstructuur. 
•  Plasma peel
    Geschikt voor de one�en huid die ook wat spanning nodig heeft. 
•  CO2 Laser resurfacing peel (de diepste vorm van peeling)
    Geschikt voor zonneveroudering met diepere rimpels. 
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