ALGEMENE INFORMATIE
MICRODERMABRASIE
Wat is microdermabrasie?
Microdermabrasie is een veilige huidverbeterende
behandeling. In de behandeling worden ultrafijne
micro kristallen, ook wel alumiumoxide genoemd, op
de huid geblazen en tegelijkertijd word de huid door
middel van een vacuüm stand lichtelijk opgezogen.
Door de samenwerking van deze 2 functie’s zorgt het
apparaat en de schoonheidsspecialiste ervoor dat
de huid er beter uit gaat zien. Zodra de kristallen in
aanraking komen met de huid verwijderen ze zachtjes
de bovenste huidlaag. Deze bovenste huidlaag ook
wel stratum Corneum genoemd, bestaat uit oude en
dode huidcellen. De huid die daaronder tevoorschijn
komt is zacht, glad en stralend gezond. De huid is nu
ook optimaal instaat om actieve werkstoffen op te
nemen. De vacuüm kracht zorgt er daarnaast ook voor
de stimulatie van nieuw collageen. Collageen zorgt
ervoor dat de huid steviger wordt en de rimpeltjes van
binnen uit worden opgevuld. Een microdermabrasie
behandeling is veel intensiever als een gewone
gezichtspeeling en vele malen veiliger dan een
chemische- en/of kruidenpeeling.
Is microdermabrasie geschikt voor mij?
Alle huidsoorten en huidskleuren zijn te behandelen
met deze behandeling. Microdermabrasie kan
worden toegepast bij diverse huidcondities en
behaald prachtige resultaten bij o.a: een droge huid,
rijpere huid, fijne lijntjes en rimpeltjes, vette huid,
vergrote en/of verstopte poriën, vale en/of doffe huid,
rokershuid, zonbeschadigde huid, acne littekens en
pigmentvlekken.
Wat zijn de contra-indicaties?
Microdermabrasie is niet geschikt voor mensen met de
volgende huid conditie’s: Psoriasis, huidkanker, rosacea,
actief eczeem, heftige couperose, herpes simplex,
gordelroos, door de zon verbrande huid en niet
gediagnosticeerde huidbeschadigen.
Wat kan ik verwachten van een behandeling?
Voor het begin van de uiteindelijke behandeling, vindt
er eerst altijd een intakegesprek plaats. U bespreekt dan
samen met de schoonheidsspecialiste uw medische
gegevens en doel van de behandeling. Aan de hand
van deze gegevens kijken wij of microdermabrasie een
geschikte behandeling voor u is. De behandeling zelf is
zeer ontspannen.

Waaruit bestaat een microdermabrasie behandeling?
Aan het begin van de behandeling wordt de huid eerst
goed gereinigd, hierna vind de pre-peel fase plaats.
Deze pre-peel fase bestaat uit 2 soorten enzymatische
peelingen. Hierna vind de werkelijke microdermabrasie
plaats. Met de skinpeeler wordt er een gecontroleerde
straal microfijne kristallen op de huid geblazen. Hierna
is zijn de dode huidcellen verwijderd en is de huid in
staat om actieve werkstoffen op te nemen. Hier maken
wij optimaal gebruik van door ampullen en een masker
op te brengen om de huid weer te hydrateren en
regeneren. Tot slot wordt de huid nog verzorgd met
een voedende crème en beschermd met een sunblock.
Ondervind ik ongemak tijdens de behandeling?
Microdermabrasie is een intensieve maar pijnloze
behandeling. De meeste klanten vinden de
behandeling zelfs erg prettig aanvoelen. De huid kan
wel licht tintelen en/of warm aanvoelen
Wat kan ik na de behandeling verwachten van mijn huid?
Na de behandeling kan uw huid iets trekkerig en
droog aanvoelen. De huid ziet er mooi gezond roze/
rood uit; het lijkt alsof u een lange strandwandeling
achter de rug heeft. Omdat er een dun laagje van de
huid is afgehaald is een goede nabehandeling met
de Jean d’Arcel producten noodzakelijk. Door goed u
thuiszorgadvies op te volgen zult u geen last hebben
van vervelende schilfertjes, trekkerig gevoel en/of
irritatie aan de huid.
De eerste dagen na de behandeling
Omdat er een dun laagje van de huid af is, is het
belangrijk dat u voldoende vocht drinkt om eventuele
tekorten aan te vullen. De huid zal zich in sneller
tempo vernieuwen, dit zorgt ervoor dat er meer dode
huidcellen ontstaan. U kunt herstelproces stimuleren
door elke dag de Lotion Desincrustante en 2 a 3x
per week de Peeling Visage Vitalisant te gebruiken.
Ook adviseren wij u de Lait Soliare 30(sunblock) te
gebruiken. Dit om eventuele pigmentvlekken te
voorkomen en om zo snel en mooi mogelijk het
gewenste resultaat te bereiken.
Wanneer worden de eerste resultaten zichtbaar?
Direct na de behandeling ziet u al verbetering in
de structuur en uiterlijk van uw huid. Voor optimaal
resultaat wordt echter aangeraden de behandeling in
kuurverband (1x in de 7 tot 14 dagen) toe te passen.
Afhankelijk van het huidtype en het te bereiken doel
wordt het aantal behandelingen vastgesteld. Over het
algemeen ziet de huid er na 3 behandelingen al een
stuk zachter, gladder en gezonder uit. De echte grote
veranderingen zoals fijne lijntjes, rimpeltjes, littekens
worden pas na 6 tot 8 behandelingen zichtbaar. Dit
is natuurlijk allemaal afhankelijk van het regeneratie
vermogen van de huid en van de manier waarop u uw
huid thuis dagelijks verzorgd.
Zijn er na een kuur nog vervolgbehandelingen nodig?
Als het gewenste resultaat bereikt is, adviseren wij
om 1x per 4-6 weken een onderhoudsbehandeling te
ondergaan om het resultaat te behouden. Daarnaast
is het natuurlijk belangrijk om de huidverzorgende
producten van Jean d’Arcel te gebruiken voor een
optimaal en langdurig resultaat.
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