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Instruktioner før behandling
For at opnå det bedste resultat, bør følgende produkter 
og behandlingsformer undgås i ugen op til behandlingen:
• Elektrolyse
• Voksbehandling
• Skrubbecremer el.lign. produkter
• På behandlingsdagen bør der ikke anvendes produkter, der  
    udtørrer eller irriterer huden. Det kan f.eks. være Salicyl- 
    og frugtsyreholdige (AHA) produkter såsom glykolsyre.
• Hvis du til daglig bruger A-vitaminholdige hudpleje- 
    produkter (Retinol, Retinaldehyd,Tretinoin), så anbefales  
    en uges pause før behandlingen, fordi du ellers risikerer, 
    at peelingen virker for kraftigt.
• Ved forundersøgelsen vil din behandler spørge dig, om
  - Du tager medicin?
  - Du er særligt følsom for sollys?
  - Du tidligere har fået lavet en peeling?
  - Du har fået foretaget plastikkirurgiske indgreb?
  - Du har haft nogen hudsygdomme?
  - Du har haft forkølelsessår (Herpes)?
  - For mænd anbefales det, at man har barberet sig 
     minimum fem timer før behandlingen

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information får man 
ved forundersøgelsen en supplerende mundtlig information 
om behandlingen og her er der selvfølgelig mulighed for at 
stille alle mulige spørgsmål. Tag endelig en ven eller veninde 
med til forundersøgelsen.  

*Emblica: Populært kendt som Indian Gooseberry (Stikkelsbær), amla på Hindi, 
amaliki på Sanskrit. Indgår som en vigtig ingrediens i mange traditionelle medicin-
ske systemer, f.eks. den 5.000 år gamle indiske Ayurveda tradition. Virker især 
som antioxidant; men menes at have mange andre gunstige virkninger på hudens 
aldringsproces.
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KEMISK PEELING 
SkinCeuticals AHA – Frugtsyrepeeling – 40 % Glykolsyre

SkinCeuticals Kemiske AHA peeling indeholder glykolsyre 40 
%, askorbinsyre og Emblica* ekstrakt. Det er en yderst effektiv 
anti-aging peeling, der virker ved at exfoliere de døde hudcel-
ler i hudens overfladelag. Derved får man en mere ensartet og 
forbedret hudtone, og hudens glød øges, de fine linier mindskes, 
forstørrede porer i huden mindskes. Man får optimeret hudens 
fugtbalance. Indholdet af C-vitamin (askorbinsyre) og Emblica 
ekstrakt sikrer, at netop denne peeling er særlig effektiv til at 
udligne uønsket hudtone og reducere uønsket pigment. Det 
drejer sig i første omgang om de almindelige solforandringer; 
men peelingen kan også være en særdeles effektiv komponent i 
behandlingen af Melasma. Det er den overordentlig genstridige 
og frustrerende – men også meget almindelige - type af pig-
mentforandringer i ansigtet, som også kendes som hormonelt 
betinget, og som særlig hyppigt opstår i relation til graviditet. 

UV-beskyttelse er nødvendig efter behandlingen. Makeup kan 
påføres umiddelbart efter.

SkinCeuticals kemiske peelinger udføres udelukkende i klinik-
ker med tilknyttet speciallæge.

Hvordan virker Kemisk Peeling?
SkinCeuticals Kemiske AHA peeling virker på to måder. For 
det første løsner behandlingen bindingen af de døde hudceller 
fra hudens overflade. Det resulterer i en øjeblikkelig forbedring 
af hudens glathed og glans.

For det andet stimulerer behandlingen hudens celler til 
at dele sig med fornyet hastighed, og derved acceleres 
fornyelsesprocessen, efter at de døde hudceller er afstødt. 
Aktivering af fornyelsesprocessen er et vigtigt skridt 
i retning mod at skabe langvarig sundhed og vitalitet i 
huden.

Hvem kan behandles?
SkinCeuticals Kemiske AHA peeling kan anvendes 
af alle uanset hudtype, og alle kan drage nytte af be-
handlingen, uanset hvor alvorligt huden er ”skadet”.  

Vi anvender ikke kemiske peelinger på gravide og am-
mende kvinder, da produktet ikke er testet på disse.

Hvor mange behandlinger skal der til?
Det afhænger selvfølgelig af hvilket problem behandlin-
gen retter sig imod og sværhedsgraden. Behandlingen 
kan gentages med 2 – 4 ugers intervaller, og et optimalt 
forløb vil måske kræve 3 – 6 behandlinger.

Hvilke bivirkninger kan være forbundet 
med behandlingen?
Efter en SkinCeuticals Kemisk AHA peeling er der typ-
isk let rødme i huden. Det forsvinder i løbet af dagen, 
og du kan sagtens gå på arbejde dagen efter. Hvis du har 
tilbøjelighed til at få forkølelsessår (Herpes simplex), så 
risikerer man, at behandlingen kan fremprovokere et ud-
brud. Der kan i nogle uger efter behandlingen være en 
midlertidig forstærket eller nedtonet pigmentering, og 
der kan være en forbigående øget generel hudfølsomhed.


