Cosmedische peelings
Er zijn heel veel verschillende peelings.
We kunnen ze indelen in:
•
Traditionele peelings (scrub, lysing, peeling)
•
Apparatuur zoals Microdermabrasie
•
AHA = Alpha Hydroxy Acid, oplosbaar in water.
•
BHA = Bèta Hydroxy Acid, oplosbaar in vet.
•
PHA’s = Polyhydroxy Acid
•
Aziatische en Chinese peeling
•
Blend peeling
•
Skin Resurfacing (meso peel)
•
TCA (trichloorazijnzuur)
•
Phenol
•
Resorcinol
We hebben bewust gekozen om de training in 3 dagen aan te bieden. Dit is gedaan omdat er
huidexperts zijn die nog nooit met zuren hebben gewerkt en dit misschien nog wat eng vinden. Voor
hen is dag 1 en 2 een MUST en bedoelt om te wennen aan het werken met o.a. fruitzuren en te
ervaren dat het juist absoluut niet gevaarlijk is.
Alleen je moet goed weten wat je doet. Daarvoor is een intakegesprek, anamnese, huiddiagnose en
behandelplan een essentieel onderdeel van de training.
Belangrijk o.a. is te weten:
• Welke mogelijkheden zijn er
• Wat is het huidtype van de cliënt
• Wat voor huidprobleem heeft hij/zij
• Zijn er allergieën (bijv. voor aspirine !!! nooit salicyl peeling toepassen!!!!!)
• Gebruikt je cliënt medicijnen
• Enz.
.
Dag 3 Resurfacing of Meso peel
Dag 3 gaan we weer een stapje verder en gaan met sterkere peelings aan de slag. Natuurlijk binnen
de toegestane grenzen.
Deze dag kan ook apart worden gevolgd en is bedoeld voor huidexperts die al ervaring hebben met
cosmedische peelings maar zich verder willen ontwikkelen, hun kennis willen vergroten of updaten.
Resurfacing of Meso Peel zijn de vertrouwde fruitzuur peelings die we al kennen evt. in combinatie
met TCA waar een cocktail aan werkstoffen toegevoegd is specifiek voor een bepaald huidprobleem.
Het voordeel is dat werkstoffen dieper in de huid kunnen worden gebracht en minder irritatie
geven. Deze actieve werkstoffen zorgen ervoor dat de nieuwe cellen zich herstructureren en beter

functioneren dan de oude gepeelde cellen en het huidprobleem wordt nog effectiever aangepakt.
Maar ook de vochtbalans blijft beter op peil en het genezingsproces wordt versneld.

(Deze foto’s zijn het resultaat van 1 behandeling met een resurfacing of meso peel behandeling)

Beschrijving huid van bovenstaande cliënt
Deze cliënt is begin 50 jaar. Haar huid is verslapt en heeft rimpels. Ze verzorgt haar huid wel maar
niet regelmatig. Ze heeft hyperpigmentatie en teleangiëctastieën. De peeling die ik heb gebruikt
bevat een blend van fruitzuren zoals glycolzuur, salicylzuur, melkzuur en amandelzuur maar ook 19%
TCA en een cocktail van werkstoffen o.a. D-Panthenol, Betaine en peptides.
Het optimale resultaat zal na 3 behandelingen bereikt worden maar om alvast een idee te geven wat
de mogelijkheden van deze peeling zijn zie je hier het resultaat al na 1 behandeling.
Kom ook. Kijk op de website www.huidexpertclub.nl of neem contact op voor verdere informatie.
Lieve groet Irene

