
Neem even een momentje om dit formulier aandachtig door te nemen zodat
je goed bent voorbereid en weet wat je kan verwachten van de behandeling.
Je draagt zelf zorg aan de juiste voor en na zorg.

 De kruidenpeeling op basis van zee spons, algen en natuurlijke extracten afkomstig uit
de zwarte zee geven de huid een stevige diepte reiniging en een intensieve en krachtige
peeling. Met cirkelende bewegingen wordt de peeling gestimuleerd waarmee we de
doorbloeding in de huid en de aanmaak van nieuwe cellen activeren. Deze hebben een
positieve invloed op de productie van collageen en elastine. Het doet rimpels afvlakken
en verbeterd de huidkwaliteit, zowel met betrekking tot kleur als huidtekening. Het
reinigt de huid diep van overtollige talgproductie en dode huidcellen. De huid wordt
gladder, frisser, elastischer en krijgt een satijnachtige uitstraling!

ADO KRUIDENPEELING 

BEHANDELING MET

 De juiste voor & nazorg: 

Wat doet een kruidenpeeling?

Nabehandeling en thuiszorg

Tot 4 dagen na de peeling mag je geen water, zeep of andere cosmetica aanbrengen op
het behandelde gebied.

Neem geen bad en bezoek geen sauna of zwembad 

Sporten mag maar overmatig transpireren is afgeraden. 

 Door de stevige doorbloeding zal de huid ongeveer 2 a 3 dagen rood tonen. De huid kan
warm aan voelen alsof je teveel zon uren hebt genoten, ook kan het zijn dat de huid
donkerder toont. Dit komt door de dode huidcellen die binnen een week zullen afvallen.
De eerste 6 tot 12 uur is de huid gevoelig en bij aanraking voelt deze als lichte prikjes



Bij vragen of opmerkingen
neem contact op 0615654757 

Is de behandeling pijnlijk? 
Nee, de behandeling is niet pijnlijk maar zelfs heel ontspannend!

 Na de eerste behandeling zijn er al grote verschillen te merken! Op basis van je wensen
en huidtype de juiste aantal behandelingen adviseren.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Wat zijn de kosten? 
  De kruiden peeling bedraagt €75,- per sessie

Niet onder de zonnebank tot 4 weken na de laatste behandeling en bij uv straling
van buiten, bescherm het gebied met een SPF 30

De kruidenpeeling mag niet vaker dan één keer per maand en niet meer dan 4 keer
per jaar worden uitgevoerd.


