KEMISKA PEELINGAR

Vi använder oss av Dermaceutic´s Kemiska Peelingar. Ett märke som har säkra och kontrollerade peelingar som ger
mycket fina resultat. Kemisk peeling är ett samlingsnamn för olika behandlingar där aktiva ämnen läggs på huden
för hudföryngring och hudförbättring. Utvecklingen har gått framåt inom kemisk peeling och man har idag
vetenskapliga kunskaper om vilka ämnen som bör användas och deras effekter.
Fördelar med kemisk peeling:
-

Motverkar rynkor i ansiktet samt jämnar ut hudtonen
Optimerar återfuktningen av din hud och ger fantastisk lyster
Stimulerar bildningen av ny kollagen, vilket ger mer stuns och ökar hudens elasticitet
Reducerar acne och acneärr samt drar ihop porerna

Mask peel
Mask peel passar för en oljig, oren hud, peelingen går även att utföra kombinerat
med antibiotika vid acne. Det är en lerbaserad kemisk peeling med 30%
glykolsyra, 4% salicylsyra och bentonitlera som passar alla hudtyper.
Behandlingen kan kombineras med portömning.
- Vi jobbar även med Mask peel för en mildare hudföryngring.
Undvik aktivt solande två veckor efter behandling.
Behandlingstid 30 min 800 kr.
Rekommenderad kur:
var 14:e dag 4 gånger 650 kr/ beh.

Milk peel
Milk peel passar För alla hudtyper som vill ha extra lyster till huden och reducera
linjer och rynkor. Huden blir väldigt len och mjuk.
Bra quickfix innan fest eller bröllop!
Ger lyster, mjukar upp linjer, jämnar ut hudtonen, jobbar på orenheter. Milk peel är
en kemisk peeling som vi penslar på med 50% glykolsyra, 10% mjölksyra och
4% salicylsyra. Optimal kombination av 3 aktiva ingredienser som ökar effekten av
estetiska behandlingar såsom microneedling-Dermapen, mesotherapi,
botox och fillers.
Undvik aktivt solande tre veckor efter behandling..
Behandlingstid 30 min 1000 kr,
Rekommenderad kur: var 14 dag 4 gånger 850 kr/ beh.

Mela peel forte
Mela Peel Forte är en kraftigare medium peel som jobbar på pigmenteringar och är
mer djupgående. Rekommenderas för dem som vill behandla och reducera
pigmentfläckar, melasma (hormonell pigmentering) och postinflammatoriska
pigmenteringar efter acne.
Behandlingen består av tre steg – Rengöring med Foamer 15 – Activa Peel pH 1,41 och
sedan Mela Peel med Mjölksyra, Salicylsyra, Phyticsyra och Kojicsyra, Retinol och
Arbutin. Mela Peel ska sitta på i 2-6 timmar så man går hem med peelingen på.
Huden ser “normal” ut och man kan gå och jobba om man kan tänka sig att gå utan
smink.
När 6 timmar har gått sköljer man av ansiktet och smörjer in med K-Ceutic, en
reparerande och skyddande kräm. Den ska man smörja med morgon och kväll
i 3-5 dagar, man kommer oftast flagna efter en behandling.
Sedan börjar man med MELA CREAM som man får med sig när man gör denna
peeling. Denna kräm har ett värde på 1195 kr. En behandlande kräm med aktiva
ingredienser som behandlar pigmentfläckarna.
Man smörjer hela ansiktet varje kväll.
Behandlingen utförs 1-2 gånger med en månads mellanrum.
Behandlingstid 30 min 2000 kr
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