Kruidenpeeling BeautyAngel
De natuurlijke Kruidenpeeling bestaat op basis van zeewier,
algen en peptide solution. De behandeling zorgt voor
een reset van de huid om vervolgens de bouwstenen
te geven om collageen, elastine en hyaluronzuur aan
te maken. Het wordt ingezet bij huidproblemen, zoals
roodheid, droge huid of overmatig talgproductie en werkt
mooi op huidverjonging. Al direct na de 1ste behandeling
zijn roodheid en fijne lijntjes verdwenen. Na 7 dagen zie
je het resultaat nog beter omdat de peeling 10 dagen
door blijft werken in de huid. In de kruidenpeeling
zitten twee belangrijke ingrediënten. Voor de activatie
en stimulatie van de fibroblasten is dit silicium spicula
voelbaar ls het korreltje. Dit ingrediënt zorgt voor een
milde gecontroleerde ontstekingsreactie. De spongine remt
daarnaast de talgproductie dat bijdraagt aan vermindering
van ontstekingen van de huid en vermindering van
hyperkeratose, verdikking van de hoornlaag. Door de
peptidesolution toe te voegen wordt celvernieuwing,
de aanmaak van collageen, elastine en hyaluronzuur
gestimuleerd. De peeling blijft 24 uur voelbaar na de
behandeling.
Kruidenpeeling werkt vanaf de bovenste huidlaag en dringt
helemaal door de onderste laag (lederhuid) het licht van
de ELT lamp begint juist in de onderste huidlaag en zet
daar alle cellen op actief. Er wordt van bovenaf en onderaf
gewerkt op de cellen wat een perfecte combinatie is voor
huidverbetering.
Contra-indicaties
-> Actinische Keratose
-> Antibiotica
-> Kanker
-> Open wondjes, nat eczeem
-> Roaccutane
-> Retinoiden
-> Virale infecties
-> Zwangerschap

Respons en nabehandeling
Tijdens en na de behandeling zijn er enkele punten waar
je rekening mee moet houden, de huid kan een bepaalde
respons geven in de vorm van de onderstaande huidreacties:
• De huid kan na de behandeling met de kruiden peeling
rood worden en gevoelig zijn. Dit kan maximaal 3 dagen
duren. Ook kan de huid na de behandeling branderig,
prikkelend en tintelend aanvoelen. Dit is normaal.
• roodheid, puistjes en schilfertjes kunnen ontstaan.
• Silicum Spicula werkt 24 uur door in de lederhuid dit is
voelbaar als (speldenprikjes)
• huidschilfertjes kunnen ontstaan na 2 dagen en kan max 7
dagen duren.
To Do en Not To Do
• De eerste 24 uur na de behandeling de huid niet reinigen,
anders werkt Silicum Spicula niet. Dit is belangrijk voor een
mooi resultaat.
• 1,5 tot 2 liter per dag water drinken, dit voert de
afvalstoffen af en vermindert roodheid en een trekkerige
huid
• minimaal 10 dagen voor en na behandeling geen
blootstelling aan UV.
• dagelijks SPF gebruiken
• Dag en nachtcrème en SPF
• mag/moet gebruikt worden na de behandeling.

