Microdermabrasie
MegaPeeling:
Intensieve Gezichtspeeling
Huidverjonging
Veroudering, invloeden van de luchtvervuiling en slechte eetgewoonten
blokkeren de huid in haar natuurlijke peeling proces. De dode huidcellen
blijven op de huid liggen en veroorzaken een doffe, verouderde huid.
Als u in de spiegel kijkt en ziet dat uw huid er niet meer zo glad, fris en
stralend uitziet als vroeger, dan is het tijd voor een MegaPeeling.
MegaPeeling is de meest natuurlijke, minst ingrijpende methode voor het
behandelen van kleine rimpels, ongewenste pigmentvlekken, vergrote
poriën en ander huidonzuiverheden.

Veel gestelde vragen
Waarom zou ik voor een MegaPeeling?
De conventionele laser- en chemische peelings zijn pijnijk en laten de huid
voor meerdere dagen en soms zelfs weken rood kleuren. De MegaPeeling
is veilig, effectief en niet pijnlijk.
Wat gebeurt er tijdens de MegaPeeling?
De MegaPeeling zorgt ervoor dat de dode huidcellen laagje voor laagje
worden verwijderd. Aluminium kristallen worden middels een handstukje
op de huid aangebracht en vervolgens tezamen met de dode huidcellen
weer afgezogen. Tijdens de behandeling wordt de huid gestimuleerd
nieuwe cellen aan te maken. De productie van collageen en elastine
wordt verhoogd en dit resulteert in een gladde en frisse huid.
Voor wie is het MegaPeel progamma geschikt?
Deze snelle, effectieve en aangename behandeling is erg populair bij
iedereen die liever geen chemische peeling of laserbehandeling wil
ondergaan.
De MegaPeeling is geschikt voor
• Futloze, droge en ruwe huid
• Acnehuid en acnelittekens
• Vette huid

• De zonbeschadigde huid
• Fijne lijntjes en ondiepe rimpels
• Striae
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Wat voel ik tijdens de behandeling?
Aanvankelijk kunt u een licht schurend gevoel ervaren als de kristallen in
contact met de huid komen. Naarmate de behandeling vordert, kunt u het
gevoel met een diepe massage vergelijken.
Wat mag ik van een MegaPeeling verwachten?
Door het verwijderen van de dode en beschadigde huidcellen ontstaat
weer een frisse, gladde en strakke huid. Direct na de behandeling kan de
huid lichtrood kleuren, dit verdwijnt binnen enkele uren.
Hoe lang duurt een behandeling?
De behandeling duurt ongeveer 50 minuten, waarna u direct uw
activiteiten weer kunt oppakken.
Welke producten moet ik thuis gebruiken?
Het is raadzaam om tijdens de kuur de juiste huidverzorgingsproducten
te gebruiken. Uw MegaPeel specialist kan u hierover informeren.
Hoe vaak kan een MegaPeeling herhaald worden?
U begint met een kuur van gemiddeld 5 behandelingen. De
behandelingen worden met een interval van 7 à 10 dagen gepland.
Wat kan behandeld worden met de MegaPeeling?
De behandeling is geschikt voor het gezicht, de hals en het decolleté,
maar ook voor de handen, rug en bovenbenen.
Hoe begin ik met het MegaPeel progamma?
Tijdens het eerste consult bespreekt de MegaPeel specialiste uw wensen
met u en stemt het behandelprogramma daarop af. Deze individuele
benadering maakt van de MegaPeeling een exclusieve behandeling.

10 positieve redenen om voor MegaPeeling te kiezen
• Gelijkmatige huidskleur
• Verkleint de poriën
• Vervaagt de oppervlakkige rimpels
• Vermindert littekens
• Strakkere huid
• Zachtere huid
• Gezonde uitstraling
• Jongere uitstraling
• Frissere uitstraling
• Vernieuwde elasticiteit van de huid
• Bevordert de aanmaak van collageen
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