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Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend consult 
met onze huidtherapeute geven wij u graag 
meer informatie over deze behandeling en 
alternatieve behandelingen. Wanneer u besluit 
de behandeling uit te laten voeren ontvangt u 
uitgebreide instructies. 

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Voor een optimaal resultaat is een chemische 
peeling goed te combineren met andere behan-
delingen. Onze huidtherapeuten informeren u 
hier graag over.

Uitgebreide informatie over onze behandelingen 
vindt u ook op  www.nationaalhuidcentrum.nl

Voor Na

De epidermis of opperhuid is de bovenste 
laag van de huid. Deze bestaat voor het 
grootste deel uit dode cellen die ons be-
schermen tegen uitdroging en invloeden 
van buitenaf. Deze dode cellen worden 
verhoornde cellen genoemd. Er komen 
dagelijks nieuwe verhoornde cellen bij 
en de bovenste laag schilfert af. Hierdoor 
vernieuwt de huid zich continu.

Huidverjonging
Naarmate wij ouder worden vernieuwt 
de huid zich steeds langzamer. De huid 
is goed te vergelijken met een huis dat 
is opgebouwd uit stenen met cement 
er tussen. Indien men het cement zou 
oplossen komen de stenen los te liggen. 
Zo werkt dit ook met een peeling. Deze 
lost als het ware de celstof tussen de 
huidcellen op, zodat de huidcellen los 
komen te liggen. De huid kan hierdoor 
sneller vernieuwen waardoor deze frisser, 
stralender en egaler wordt.

Acnebehandeling
Door een verminderde schilfering ont-
staat er verhoorning van de huid. Hier-
door worden de afvoergangen van de 
talg vernauwd of afgesloten. De talg 
hoopt zich hierdoor onderhuids op en 
ontstaan er puistjes en mee-eters. Met 
een chemische peeling zorgen we ervoor 
dat de afvoergangen weer open komen 
te staan en de talg afgevoerd kan wor-
den. Ook wordt de talgproductie door 
middel van een peeling geremd en werkt 
het bacteriedodend.

De behandeling
Voor aanvang van de behandeling  wordt 
de huid gereinigd. Daarna volgt het 
aanbrengen van de chemische peeling. 

Chemische peeling  

‘‘De huid kan na een 
chemische peeling 
sneller vernieuwen 

waardoor deze frisser, 
stralender en egaler 

wordt.’’

Het inwerken van de vloeistof kan een 
branderig gevoel geven. Hierna wordt 
de huid gekoeld en zal dit gevoel snel 
afnemen. Het effect van de peeling 
is snel zichtbaar. Voor een optimaal 
resultaat dient de behandeling herhaald 
te worden.

Na de behandeling 
Na de behandeling dient u dagelijks 
een zonnebrandcrème met een hoge 
beschermingsfactor SPF30 aan te 
brengen. Wij adviseren u om hiervoor 
onze protection van Obagi te gebruiken.

Chemische peeling is een behan-

deling om fijne lijntjes, grove poriën, 

pigmentvlekken of een grauwe huid 

minder zichtbaar te maken en on-

zuiverheden te verwijderen. 
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


