SkinTech Peelings
Advanced Skin Technologies

Thuisadvies na de behandeling met een Diepe SkinTech® peeling
Lip & Eyelid locale fenol peeling in combinatie met Easy TCA
of Easy Phen Light – Full face fenol Peeling
Aanbevelingen na het behandelen van een bovenlip en wangen
ü Meteen na de behandeling krijgt u een transparant occlusief verband boven de lip
ü Op de overige gebieden waar een fenol peeling is aangebracht wordt een “post peel mask” (crème) en
‘post peel powder’ aangebracht. Dit is een geel poeder wat tegen infecties beschermd
ü Op de 1e dag na de peeling komt u voor controle en wordt het occlusie verband van uw lip verwijderd
vervolgens wordt ook hier “post peel mask” en ‘post peel powder’ aangebracht
ü U krijgt extra Post Peel Powder mee naar huis. Als er gebieden nat worden door wondvocht kunt u extra
poeder aanbrengen.
ü Mocht u de eerste dagen pijn hebben dan is het gebruik van paracetamol toegestaan. Uw gezicht mag in
geen geval nat worden en de gele korst moet zoveel mogelijk intact blijven
ü Op de 3e dag komt u voor controle
ü Op de 5e of 6e dag begint de gele korst los te laten op de randen waar de nieuwe huid zich gevormd heeft
ü Op de 6e dag komt u voor controle. Waar de gele korst is aan het loslaten is kunt u met vaseline de
nieuwe huid beschermen. Trek nooit aan de korst want het gevaar bestaat dat u nieuwe huid kapottrekt!
ü Op de 7e dag begint u nieuwe huid zichtbaar te worden. Verzorg uw huid met IPLase Mask en bescherm
uw huid goed met Melablock HSP SPF 50+ (3 maal daags)
ü Vanaf de 8e dag mag u make-up gebruiken. U mag in geen geval in direct zonlicht komen; uw huid is zeer
UV gevoelig en u kunt complicaties zoals hyperpigmentatie krijgen.
ü U komt op de 15e dag, na 1 en na 3 maanden op controle om de voortgang en de resultaten te evalueren
ü De komende 3 maanden gebruikt u Blending Bleaching Cream om hyperpigmentatie te voorkomen,
Nutritive A-C-E Lipoic Cream om uw huid te hydrateren en Melablock HSP SPF 30 (of 50+) om uw huid te
beschermen.
Verder:
ü Het vermijden van hoge temperatuur (sauna, hamam) wordt ten zeerste afgeraden tot twee maanden na
een behandelsessie.
ü Contact tussen metalen voorwerpen (sierraden) en de behandelde huid is 72 uur niet toegestaan.
ü Wanneer u een ongewenste reactie krijgt zoals uitslag, ernstige jeuk, koorts of koortsuitslag, neem dan
contact op met uw behandelaar.
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Wat kan ik verwachten?

Pijn
De pijnsensatie van een fenolpeeling is tijdens de peeling maar 12 seconden. Een paar uur na de peeling kan
echter wel pijn ontstaan. We adviseren u 1000 mg paracetamol voor de behandeling in te nemen en na de
peelingbehandeling, bij pijn paracetemol 500 mg gecombineerd met bijv. Ibuprofen 400 mg of Diclofenac 50 mg.
Van Dag 1 tot 3 kan er zwelling en vochtverlies optreden. In dat geval kunt u extra post peel powder aanbrengen
op vochtige plekken.
Zo ziet de procedure eruit:

Fenol in de rimpels

Gevolgd door fenol
op de bovenlip

24u occlusie (alleen
bovenlip)

Dag 1- Verwijdering occlusie,
aanbrengen Post Peel Mask met
Post Peel Powder

Diepe rimpels Lip - Mozaiek Peel

Na 10 dagen

Na 3 jaar

En dit resultaat kunt u ongeveer verwachten. Hou er rekening mee dat de huid waar diep gepeeld is wel tot 2
maanden rood kan blijven. Gebruik tot deze tijd daarom 2-3 maal daags Melablock HSP SPF 50. U mag hier een
foundation overheen gebruiken (liefst een zuurstofdoorlatende).

IPLase Mask
Stress reduction
Ocht/avond

Blending Bleaching
Pigment afremming
Ocht/avond

Melablock HSP SPF 50+ Cleanser Foam
Sunblock
Milde reiniging
Ocht/avond
Ocht/middag

