
INFOFICHE PEELINGS 


Wat zĳn peelings?  
Peelings hebben, afhankelijk van het type en de bereikte huidlaag, algehele huid verjongende 
eigenschappen. Huidveroudering begint met een tragere deling van de cellen, waarbij op termijn 
de levende lagen steeds inactiever worden en de dode huidcellen steeds meer aan het 
oppervlak blijven kleven. Het gevolg is dan ook dat de collageen- en elastine productie afneemt 
en de ‘afdruk’ van de rimpel in de dode lagen steeds meer toeneemt. Door de juiste peeling kan 
dit proces worden omgekeerd en de gehele huidstructuur worden verbeterd. 

Door de inwerkdiepte van de peeling zal de celdeling in de lederhuid (dermis) gestimuleerd 
worden. Hierdoor neemt de productie van collageen en elastine toe; de huid gaat zich opnieuw 
gedragen als een jongere huid. Door de toename van collageen- en elastinelagen, zal de dikte 
van huid toenemen, terwijl de dikte van de dode huid wordt verminderd.  

 
 



Soorten peelings:  
Oppervlakkige peels  
Voornamelijk AHA’s die gebruikt worden. Deze peels worden ingezet voor de preventie van 
huidveroudering en het opfrissen van de huid. Er is geen downtime aan verbonden. Kan elke 
week herhaald worden tot het gewenste resultaat is bereikt (1-5 sessies).  
Medium peels  
Combinaties met TCA, AHA en BHA met als doel om de huidstructuur te verbeteren (rimpels, 
littekens, acne, striae) en preventie + behandeling van hyperpigmentatie. Er is een downtime van 
3 tot 5 dagen (vervelling meestal van dag 3 t/m 5). Kan elke 1 à 2 weken herhaald worden tot 
het gewenste resultaat is bereikt (1-4 sessies).  
Medium-diepe peels  
Combinatie van TCA en fenol met als doel om verder gevorderde huidveroudering en 
huidverslapping te behandelen. Er is een downtime van 5-7 dagen (vervelling meestal van dag 3 
t/m 6). Kan elke 4 weken herhaald worden (1-4 sessies).  
 
Behandelplan op maat   
Elk huid is anders en reageert anders. Daarom is het noodzakelijk om eerst op consultatie te 
komen. We bespreken welke indicaties je graag wil aanpakken en hoeveel behandelingen nodig 
zijn voor een realistisch resultaat. Bovendien bekijken we of je effectief in aanmerking komt voor 
deze behandeling. De duur en prijs van de behandeling hangen af van welke peel er zal worden 
uitgevoerd.  
Doorgaans bestaat een behandelplan uit een aantal peelingsessies en het gebruik van specifieke 
behandelcrèmes.  
 
Na het volgen van een kuur, raden we aan om 2 à 4 onderhoudsbehandelingen per jaar te laten 
uitvoeren om het resultaat te behouden. Hoeveel onderhoudsbehandelingen nodig zijn, is 
afhankelijk van leeftijd, aard van de indicatie en levensstijl.  
 
Na de behandeling kan je meteen je normale activiteiten hervatten. Het is belangrijk gezond te 
eten, voldoende water te drinken en regelmatig te bewegen. Dit komt de resultaten alleen maar 
ten goede.  

 



De behandeling  
Voor de start van de behandeling nemen we foto’s, zodat we een goed zicht hebben op de te 
behandelen zones. Dit doen we na afloop van de behandeling opnieuw om de resultaten te 
kunnen bekijken. 
 
Bij de start van de behandeling moet eerst de te behandelen zone zeer grondig gereinigd 
worden. De peeling wordt dan in een aantal lagen op uw huid aangebracht totdat de gewenste 
diepte bereikt is. Tijdens het aanbrengen van peeling kan u kort een prikkeling en/of een 
branderig gevoel ervaren. Dit is doorgaans zeer goed te verdragen.  
Na het aanbrengen van de peeling, wordt er een ‘post peel crème’ aangebracht en afhankelijk 
van het aard van de peeling, maken we ook nog gebruik van de Dermalux® LED Light Therapy, 
om het ontstekingsproces asap af te remmen.  
Tot 24u - 48u na de behandeling mag de huid niet nat worden (geen water, transpiratie of 
andere producten).  
Uw post peel care zal uitgebreid tijdens uw consultatie besproken worden.  
 
Na de behandeling kan je meteen je normale activiteiten hervatten. Het is belangrijk gezond te 
eten, voldoende water te drinken en regelmatig te bewegen. Dit komt de resultaten alleen maar 
ten goede. 
 
Contra-indicaties 
- Actieve ontsteking en/of infectie op de te behandelen zone.  
- Huidige kanker 
- Insulineafhankelijke diabetes mellitus hebt en snel ontregeld bent  
- Verlaagde weerstand / ziekte  
- Keloïdvorming 
- Verse littekens (minder dan 4 maanden oud) / chirurgie / laser  
- Gebruik van isotetrenoïne (roaccutane) minder dan 6 maanden geleden gebruikt  
- Zwangerschap / IVF / Borstvoeding  
- Injectables zoals botox en fillers moeten 3 weken voor of 3 weken na de peel uitgevoerd zijn.  
- Harscrèmes of ontharingsmiddelen recent gebruikt (min. 5 dagen voor de behandeling 
stoppen). 
 
Wat kan ik zelf doen voor een maximaal resultaat?  
- Vermeld vooraf aan uw behandeling of u allergisch reageert op bepaalde producten.  
- Vermeld vooraf aan uw behandeling of u contactlenzen draagt.  
- Volg zorgvuldig uw post peel care op na de behandeling. Gebruik enkel de voorgeschreven 
producten met het juiste protocol.  
- Vermijd 2-3 weken na een peeling direct zonlicht en hoge temperaturen (sauna, hamman).  
- Onderga geen soortgelijke behandeling zolang uw behandelplan loopt.  
- Ondanks dat complicaties zeldzaam zijn, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw 
behandelaar indien er zich toch ongewenste reacties manifesteren.  



- Mild tot matig oedeem kan bij sommige patiënten optreden na behandelingen met chemische 
peels. Patiënten met zwelling rond de ogen mogen geen icepack leggen, omdat oppervlakkige 
bevriezing het gebied alleen maar meer zal traumatiseren.  

Prĳzen  

 
De prijzen van de behandelingen zijn indicatief en kunnen minimaal afwijken.  
 

BEHANDELING DUURTIJD BEHANDELING PRIJS PER SESSIE

AHA / Fruitzuren 45 min 129,00

TCA Classic 60 min 179,00

Retinol 4% 60 min 179,00

ZO Stimulator Peel + Treatment 60 min 195,00

TCA Pain Control 60 min 195,00

Benebellum 60 min 195,00

ZO 3 Step Stimulation Peel 60 min 350,00

Easy Phen Very Light 90 min 975,00


