Superpeel
Peelings voor een ultrafrisse huid
Peelings zijn er in alle vormen en versies, en sommige zijn meer chemisch en effectiever dan andere. Door
het aanbod van chemicaliën en zuren, is het een keuze maken tussen wat de patiënt wil bereiken, en de
level van huidvernieuwing dat daarvoor nodig is.
Jouw IKARI Skin Experte deelt de soorten peelings deze in verschillende niveaus: progressief van
oppervlakkig naar dieper. De standaard behandeling voor een doffe huid, fijne rimpels, littekens,
pigmentvlekken en sommige littekens. Omdat ook de weefsels vernieuwen, geniet je meteen ook van een
strakkere huid.
Een behandeling SUPERPEEL bij IKARI garandeert jou dan ook de beste oplossing voor jouw huid. Aan
de basis ligt een Huidanalyse, waardoor we de parameters van je huid in kaart brengen, en zo perfect
matchen aan wat echt doel treft.
Peelen is vaak een proces van herhaling en combinatie, om een optimaal resultaat te bekomen. Of je nu
een jonge of rijpere huid hebt, een peeling is vaak onontbeerlijk, en zelfs in combi met bepaalde
lasertechnieken een echte topper.

Is dit iets voor mij?

Wat doet het?

•

•

•
•
•

Je hebt een: doffe huid, fijne rimpels,
littekens, pigmentvlekken, acné en
oneffen structuur
Je hebt een eerder dikke, vettere en
zelfs gevoelige huid
Je hebt een lichte of donkere
huidskleur
Je wil je huid in totaliteit aanpakken, op
een veilige manier

•

•
•
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Er komt geen verdoving aan te pas.
De behandeling is zacht. De huid
kan nadien ‘geprikkeld’ aanvoelen
Je kan meteen weer aan het werk.
Hou wel rekening de redelijk felle
gele kleur na de yellow peel, en
deze moetje ook kunnen afwassen
een 3-tal uur later
Vervellen is altijd mogelijk, een
letterlijke huidvernieuwing dus
Beschermen in de zon is belangrijk!
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Openingsuren
Ma – Vrij: 09u00 – 19u00

Soorten peelings
Chemische - fruitzuur peel: dmv high-tech moleculen in een peelingcrème op de bovenlaag van de huid.
Het effect van de peel vertaalt zich meteen in een zachte stralende huid, eventueel kan u binnen de
volgende 3 dagen een lichte schilfering zien.
Yellow - medical peel – Vitamine Azuur peel: idem aan de chemische peel, maar afgewerkt met een
krachtige anti-ageing crème, die op haar beurt na 1 tot 3 uur afgespoeld wordt. Echte en letterlijke
huidverniewing, want je vervelt na en aantal dagen, met een frisse rozige huid als resultaat.
Acné verzorging & peel: hele specifieke aanpak van acné, in alle vormen. We werken op maat, en
focussen op natuurlijk, en blijvend herstel zonder medicatie noodzaak.
Vraag steeds naar uw combimogelijkheden bij jouw IKARI Skin Expert (combi met superboost, ipl, etc)
Thuisverzorging
De verzorgende cosmetica die deze peeling begeleiden zijn steeds op maat van uw huid aangepast en
zorgen voor een blijvend effect. Ze omvatten scrubs, pro-biotica voor een optimale verdediging en
aangepaste anti-aging crèmes, aangevuld met serums voor een blijvend effect.
Bescherming in de zon ( UVA-UVB ) is bij een peeling primordiaal !
Prijs
•

Vanaf €80 tot €150 per sessie

Maak jouw afspraak
IKARI Institute is powered by IKARI: cosmetica op maat dankzij de YourSkinTypeTM huidanalyse. Dé
garantie voor jouw resultaat. Reserveer nu jouw gratis & vrijblijvende huidanalyse online via www.ikariinstitute.be.
Tijdens deze analyse, krijg je van de Skin Experte ook steeds alle uitleg over de behandeling die best bij
jouw huid past.
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