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Acnetherapie
Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u bij onze praktijk bekend bent in verband met acne.
Om acne te behandelen zijn er verschillende mogelijkheden. Naast de standaard acnetherapie kan er gebruik worden
gemaakt van microdermabrasie of Lyrapeelings.

Microdermabrasie
Microdermabrasie is het ‘zandstralen’ van de huid; steriele kristallen worden door middel van een zeer sterke
vacuümpomp langs de huid gezogen. De behandeling met microdermabrasie zorgt voor vermindering van littekenweefsel
en verbetert de huidstructuur en huidconditie. De huid zal er mooi, fris en gezond uitzien en glad en soepel aanvoelen. De
grove poriën worden fijner en acnelittekens verminderen.
Het gevoel tijdens de behandeling wordt als tintelend/brandend omschreven en veel patiënten ervaren dit als onprettig.
De gevoeligheid is echter goed te verdragen en houdt gemiddeld 2 tot 5 dagen aan. Na de behandeling kan de huid gaan
schilferen en een aantal dagen rood zijn.
Tijdens de behandelperiode wordt afgeraden om de huid bloot te stellen aan UV-straling, zowel van de zon als van de
zonnebank.

Lyrapeelings
Lyrapeelings zijn chemische peelings die de huid dunner maken. Met Lyrapeelings worden dode huidcellen verwijderd en
wordt de natuurlijke vernieuwing van de huid gestimuleerd. De huid wordt gladder en ziet er fris, egaal en stralend uit.
Door het vernieuwen van het huidoppervlak kan talg beter afgevoerd worden en bovendien zorgen Lyrapeelings voor
minder ontstekingen.
Het gevoel tijdens de behandeling wordt als tintelend/brandend omschreven en veel patiënten ervaren dit als onprettig.
De gevoeligheid is echter goed te verdragen en houdt gemiddeld 2 tot 5 dagen aan. Na de behandeling kan de huid gaan
schilferen en een aantal dagen rood zijn.
Tijdens de behandelperiode wordt afgeraden om de huid bloot te stellen aan UV-straling, zowel van de zon als van de
zonnebank.

ACTIE!!
Een kuur van 8 behandelingen met microdermabrasie voor de prijs van 6!
Van € 412,00 voor € 309,00.
Een kuur van 8 behandelingen met Lyrapeelings voor de prijs van 6!
Van € 440,00 voor € 330,00.
De kuur dient in zijn geheel vooraf betaald te worden. Deze actie is alleen geldig in september 2014.
Omdat behandelingen met microdermabrasie en Lyrapeelings in de zomer niet uitgevoerd kunnen worden, is het nu de
ideale tijd om hiermee te starten!
Niet iedere huid is geschikt voor microdermabrasie en Lyrapeelings, informeer hiernaar bij uw huidtherapeut.
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