
 

The Peeling Company hecht veel waarde aan het informeren van haar klanten. Wij geloven dat het behalen van een goed 
resultaat mede a>angt van een goede voorlich?ng. Onderstaande informa?e heeA als doel u te informeren over onze 

kruidenpeeling behandeling. Mochten er vragen zijn, horen wij het graag. 

De Decaar Algenpeeling (Chinese kruidenpeeling) is een behandeling die perfect werkt tegen acne, een onzuivere en 
ve=e huid, pigmentvlekken, huidveroudering, grove poriën en een slechte doorbloeding of condi@e van de huid. 
Deze unieke behandeling is gebaseerd op een combina@e van kruiden en algen. Door de Algenpeeling wordt de 
celdeling  ges@muleerd en krijg je binnen 10 dagen een frisse nieuwe opperhuid. Dit proces duurt normaal gesproken 
tussen de 24 en 28 dagen. Daarnaast wordt de produc@e van collageen en elas@ne (die voor stevigheid en elas@citeit 
van de huid zorgen) ges@muleerd en het immuunsysteem verbeterd. De Algenpeeling werkt van binnen naar buiten, 
in tegenstelling tot vrijwel alle andere peelings die van buitenaf werken. 

Waar kan de peeling bij helpen? 
Acne, puistjes en rosacea 
Onzuivere huid met mee-eters 
Li=ekens 
Pigmentvlekken, zwangerschapsmasker en ouderdomsvlekken 
Slappe en slecht doorbloede (rokers)huid 
Gerstekorrels 
Ingegroeide haren. 

Wanneer mag een peeling niet worden uitgevoerd?  
Wanneer je één van de volgende aandoeningen hebt, kunnen wij helaas uit veiligheidsoverwegingen geen peeling 
uitvoeren. Ac@eve koortslip - Huidbeschadigingen, zoals: ac@eve psoriasis in het gelaat – zonverbrande huid – gebruik 
van huid verdunnende medica@e zoals roacutane - gebruik hydrocor@son – hormoonbehandelingen (alleen in overleg 
met behandelend arts).   

Werking 
De microvezels van het peeling poeder penetreren de huid, verhogen de doorbloeding en de produc@e van nieuwe 
cellen. Aangezien deze cellen zich in de verhoornde huidlaag bevinden, kan de peeling ook gebruikt worden op de 
gevoelige en couperose huid. Door afname van de verhoornde cellen wordt roodheid verminderd. Doordat de 
Langerhanscellen worden ges@muleerd en het teveel aan bacteriën wordt gedood, is deze behandeling zeer geschikt 
voor huidproblemen zoals acne, eczeem en rosacea. 

Voorafgaand aan de behandeling:  
Voordat de eerste behandeling plaatsvindt, vindt er al@jd eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek zullen 
wij samen  alle persoonlijke gegevens doornemen. Daarna zal er uitgebreid ingegaan worden op de behandeling zelf, 
jouw verwach@ngen, mogelijk resultaat en eventuele contra-indica@es.  

Wat voel ik van de behandeling?  
De behandeling is goed te ondergaan, echter is hij niet pijnloos.  Na de behandeling voelt het alsof je allemaal hele 
kleine speldenprikjes in je huid krijgt. Daarnaast kan de huid de eerste 12 tot 24 uur roder worden, aangezien de 
doorbloeding ges@muleerd wordt. De huid kan de eerste dagen ook gaan schilferen, roder en gevoeliger zijn, wat 
overigens niet bij iedereen het geval is. Tot slot kan de huid ook iets onrus@ger worden, omdat de peeling de huid 
detoxt en zo alle afvalstoffen verwijderd. Wees gerust, dit trekt meestal na een paar dagen weer weg en zal ook niet 
bij iedereen voorkomen.  
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Wat kan ik direct na een behandeling verwachten?  
De speldenprikjes zal reacTever zijn wat aan zal voelen als kleine spelden prikjes. 
De huid kan de eerste week na een peeling droog en trekkerig aanvoelen.  
De huid kan na 2 tot 3 dagen gaan vervellen (niet bij iedereen). 
De huid kan rood, geïrriteerd of branderig aan gaan voelen (niet bij iedereen). 
De huid kan de eerste week na de behandeling iets onrusTger worden (niet bij iedereen). 

Moet ik bepaalde producten na de behandeling gebruiken? 
Voor het behalen van het beste resultaat geven wij na de behandeling al@jd een aangepast thuisadvies. Wij adviseren 
dit productadvies thuis op te volgen. Belangrijk is hierbij het dagelijks gebruik van een daglicht bescherming 
(minimaal SPF 30). Het productadvies voor thuis hoort bij onze service met als doel uw huid te verbeteren. Belangrijk 
om te weten dat ons advies je tot niets verplicht.   
  
Wanneer worden de resultaten zichtbaar? 
Waarschijnlijk zul je direct na de eerste behandeling al verbeteringen in de structuur en het uiterlijk van je huid 
opmerken. Voor een op@maal resultaat raden we aan de behandeling in kuurverband toe te passen. Over het 
algemeen zien de meeste mensen na 3 à 6 behandelingen al resultaat. Wel willen we daarbij benadrukken dat 
resultaat a_ankelijk is van verschillende factoren. De belangrijkste factoren voor het behalen van resultaat zijn; soort 
huidprobleem, regenera@evermogen van de huid, hoeveelheid stress, gebruik van de juiste 
huidverzorgingsproducten (inclusief een dagelijkse bescherming tegen daglicht van minimaal spf30). Wij zullen al@jd 
ons uiterste best doen om uw huid op een deskundige en eerlijke manier te behandelen om zo de huid te 
verbeteren. Echter kunnen wij resultaat nooit garanderen. We willen ook benadrukken dat het schilferen van de huid 
niets zegt over hoe effec@ef de peeling is.  

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar? 
Onze huidtherapeuten staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het 
kwaliteitsregister voor Paramedici en onze schoonheidsspecialisten hebben een acné specialisa@e en zijn 
ingeschreven bij het Anbos. Bij diverse indica@es, zoals bijvoorbeeld acne of acneli=ekens, is er in sommige gevallen 
een vergoeding mogelijk. Dit verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Informeer hier naar bij uw zorgverzekeraar. 
Mocht je in aanmerking komen voor een vergoeding, dan wordt de behandeling bij ons in de kliniek betaald en kun je 
onze factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Vergoedingen worden alleen toegepast bij personen die daadwerkelijk 
last hebben van acné of acné-li=ekens. Is dit niet het geval, dan worden deze niet vergoed.  

Prijzen 

Algenpeeling los  gezicht                                €99,- 
Algenpeeling bovenrug                                   €99,- 
Algenpeeling hele rug                                     €129,- 

Pakket 
Bij een pakket van 3 behandelingen krijg je 10% kor@ng 
Bij een pakket van 6 behandelingen krijg je de 6e behandeling gra@s.  

Behandelingen kunnen ook online via onze website worden ingepland. 
Kijk voor meer informaBe op www.thepeelingcompany.com 
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