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Leefregels na de TCA peeling 
Voor een optimaal resultaat van de behandeling is het belangrijk om de volgende 
regels nauwgezet te volgen: 
• Laat het Post Peel Mask dat na de behandeling is aangebracht tot de volgende 

ochtend intrekken. Dit zorgt voor een sneller en beter herstel van je huid. 
Breng de huid tot die tijd niet in contact met water. 

• Reinig de behandelde huid de volgende ochtend met de Skin Tech Cleanser, 
die geschikt is voor een gepeelde huid.  

• Gebruik 2 maal daags de SkinTech behandelcrème(s). 
• Gebruik daarnaast 3 maal daags MelaBlock HSP SPF 30 of 50+ om je huid tegen 

uv-straling (zonlicht) te beschermen en vermijd directe blootstelling aan de 
zon. 

• Laat tussen het aanbrengen van beide crèmes 6 à 7 minuten zitten, zodat ze 
goed intrekken voordat je de volgende aanbrengt.  

• Staak tot 2 weken na de laatste behandeling het gebruik van je eigen dag-, 
nacht-, en zonnebrandcrèmes. Deze zijn ontwikkeld voor de intacte huid en 
kunnen een gepeelde huid irriteren of voor ongewenste bijwerkingen zorgen. 

• Draag tot 48 uur na ‘iedere’ peelingsessie geen make-up. Geschikte minerale en 
zuurstof doorlatende make-up uitgezonderd.  

• Draag tot 24 uur na de peeling geen sieraden (metalen voorwerpen). 
• Gebruik vanaf de eerste peeling tot twee weken na de laatste peeling thuis 

geen peeling of scrub, en onderga geen vergelijkbare behandelingen in een 
andere kliniek of schoonheidssalon.  

• Onthaar de behandelde plekken niet tot twee maanden na de laatste peeling  
• Vermijd hoge temperaturen (sauna, hamam) tot 2 weken na een peeling. 

Resultaat 
Direct na de behandeling is de huid rood en voelt trekkerig aan. Een paar dagen 
na de behandeling zal de huid gaan vervellen. Na een kuur van 3-4 behandeling 
zal de huid er strakker, soepeler en egaler uitzien dan voor de behandeling. 

Complicaties 
In uitzonderlijke gevallen kan een ongewenste reactie zoals uitslag, ernstige jeuk, 
koorts of koortsuitslag optreden.  

Contact 
Neem bij het optreden van complicaties of onverwachte bijwerkingen direct 
contact op met SkinSensible, telefoon: 06 42 02 88 49 (24/7 bereikbaar). 

Controleafspraak 
Voor een goede evaluatie van het behandelresultaat of een vervolgbehandeling 
maken we een nieuwe afspraak met je.  
Mocht je tussentijds vragen hebben, zijn we natuurlijk bereikbaar. 



 


