INFORMATION OM PEELING med frugtsyre 30%
HVAD ER EN PEELING?
Peeling skaber fornyelse af hudens overflade ved at fjerne døde hudceller og tvinge huden til at danne
mere fugt. Derved opnår man en friskere overflade, der ser mere jævn ud og føles blødere.
Peelinger fås i forskellige styrker og kan laves med forskellige ingredienser.
Den vi anvender indeholder frugtsyre.

FORUNDERSØGELSE
Der er ikke behov for en forundersøgelse forud for en peeling, men du er naturligvis velkommen til at
booke en forundersøgelse, hvis du ikke er sikker på, hvilken behandling, du ønsker. (Der er ikke et
lovkrav om betænkningstid til denne behandling).

Ønsker du behandling samme dag, så husk at fortælle det til vores sekretærer, så du kan få afsat nok tid.
En behandling tager cirka 45 minutter.

SELVE BEHANDLINGEN
Når du møder til behandling, er det bedst, du ikke har make-up på.

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?
Huden afrenses grundigt. Herefter starter peelingen, der kan mærkes som let ubehag. Ubehaget
forsvinder hurtigt igen.

EFTER BEHANDLINGEN
Du bør ikke tage sol, dyrke sport eller gå i svømmehal eller sauna samme dag. Husk at smøre grundigt
med fugtighedscreme flere gange dagligt de følgende 5-7 dage efter behandlingen. Huden er “åben” og
har brug for ekstra fugt. Huden vil være en anelse rød i enkelte område i nogle dage, men kan dækkes
med make-up. Huden vil også skalle let i enkelte områder. Det er et godt tegn, at huden skaller. Det
betyder, at de døde hudceller falder af, og ny hud kan vokse frem.
Du må gerne bruge make-up dagen efter behandlingen, men det er bedst at give huden luft.

Det tager cirka 3 uger før huden er kommet sig helt efter peelingen. Derfor kan det endelige resultat
først ses 3-4 uger efter behandlingen.
Behandlingen kan gentages 3-4 gange om året.
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