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De huidtherapeut
Als huidtherapeut behandelen wij de zieke en/of beschadigde huid. Hierbij kunt u denken aan acne, overbeharing,
littekens, rimpels en andere oneffenheden op de huid. Daarnaast behandelen wij patiënten met oedeem (vochtophoping)
en meten wij therapeutisch elastische kousen aan.

Lyrapeelings
Lyrapeelings zijn chemische peelings die ervoor zorgen dat de huid dunner wordt gemaakt. Met Lyrapeelings worden dode
huidcellen verwijderd, waardoor de natuurlijke vernieuwing van de huid wordt gestimuleerd.
De huid krijgt een gladder huidoppervlak en dus een fris, egaal en stralend aanzien. Door het vernieuwen van het
huidoppervlak kan talg beter weg en daarnaast zorgen de Lyrapeelings voor vermindering van ontstekingen en
pigmentvlekken.
Het gevoel tijdens de behandeling wordt als tintelend/brandend ervaren, de behandeling kan gevoelig zijn. Deze
gevoeligheid van de huid is goed te verdragen en duurt gemiddeld twee tot vijf dagen. Na de behandeling kan de huid
gaan schilferen en een aantal dagen rood zijn.
Tijdens de behandelperiode wordt het afgeraden om de huid bloot te stellen aan UV-straling van de zon en de zonnebank.

Dermapen
Dermapen maakt gebruik van kleine naaldjes, welke vibrerend minuscule kanaaltjes in de huid maken (deze zijn met het
blote oog niet zichtbaar). Dit zorgt ervoor dat de huid zich onmiddellijk op een natuurlijke manier gaat herstellen.
Daarnaast wordt de aanmaak van collageen versneld. Er vindt huidverstrakking en -verjonging plaats en de huid wordt
steviger en gladder. Het werkt effectief bij (acne) littekens en rimpels.

De behandeling voelt aan als kleine prikjes in de huid, die over het algemeen zonder verdoving goed te verdragen zijn.
Afhankelijk van het te behandelen huidoppervlak en de lengte van de naaldjes zal de huid er roze/rood uit gaan zien. Bij
sommige huidtypes zal dit snel verdwijnen, maar soms kan de roodheid twee tot drie dagen aanhouden. Bij een diepere
behandeling kan de huid licht gaan schilferen. Dit is een positief effect omdat de dode huidcellen “afschilferen” en nieuwe
huidcellen worden aangemaakt. Tijdens de behandelperiode wordt het afgeraden om de huid bloot te stellen aan UVstraling van de zon en de zonnebank. Niet iedere huid is geschikt voor Lyrapeelings en/of Dermapen; informeer hiernaar
bij uw huidtherapeut.
Omdat behandelingen met Lyrapeelings en Dermapen in de zomer niet kunnen worden uitgevoerd, is het nu de ideale tijd
om met de behandeling te starten!

Actie!!
Een kuur van 8 behandelingen met Lyrapeelings voor de prijs van 6!
Van € 480,00 voor € 360,00
Een kuur van 3 behandelingen met Dermapen voor de prijs van 2!
Van € 525,00 voor € 350,00
De kuur dient in zijn geheel vooraf betaald te worden. Deze actie is geldig tot en met 28 februari 2015, op vertoon van
deze nieuwsbrief.
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