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Leefregels na de Benebellum® anti-pigment behandeplan 
Voor een optimaal resultaat van de behandeling is het belangrijk om de volgende 
regels nauwgezet te volgen: 
 
• Na de behandeling wordt Lumpost Post Peel Crème opgebracht, evt. met 

Fulgora 30 of 50 zonbescherming. Laat dit tot de volgende ochtend intrekken. 
Er is dus geen watercontact tot de volgende ochtend.  

• Reinig de behandelde huid volgende ochtend met Tx Foam. Deze cleanser is 
speciaal geschikt voor een gepeelde en gevoelige huid en bevat 
tranexaminezuur een onderdeel van Benebellum om pigmentatie op lange 
termijn af te remmen.  

• Gebruik de Benebellum producten zoals door uw behandelaar is geadviseerd: 
 
Ochtend:  
  o Tx Foam (Cleanser)  
  o Lumina Vit. C 18% Serum met HA  
  o Lumpost Post Peel Crème  
  o Fulgora 30 of 50  
 
Middag:  
  o Lumpost Post Peel Crème  
  o Fulgora 30 of 50 
 
Avond:  
  o Tx Foam (Cleanser)  
  o Lumina Vit. C 18% Serum met HA  
  o Lumpost Post Peel Crème  
  o Lumina Vit. A+E Nightrecover 

 
• Gebruik Fulgora 30 of 50 om uw huid tegen UV stralen (zonlicht) en kunstlicht 

(blue light) te beschermen en vermijd directe blootstelling aan de zon.  
• Wacht 5 minuten met het aanbrengen van een 2e crème zodat de eerste crème 

eerst kan intrekken.  
• Staak het gebruik van uw eigen dag- en nachtcrèmes. Deze crèmes (ook uw 

zonnebrand crème) zijn ontwikkeld voor gebruik op de intacte huid (opperhuid) 
en kunnen een gepeelde huid irriteren of zelfs voor ongewenste bijwerkingen 
zorgen.  

• Gebruik tot 48 uur na iedere peelingsessie geen make-up (uitgezonderd 
geschikte minerale en zuurstof doorlatende make-up speciaal geschikt na 
intensieve behandelingen).  

• Draag geen sieraden (metalen voorwerpen) tot 24 uur na een 
peelingbehandeling  

• Direct na de eerste peelingsessie en tot twee weken na de laatste peeling 
adviseren wij u geen peelings of scrub thuis te gebruiken of soortgelijke 
behandelingen te ondergaan in een andere kliniek of schoonheidssalon. 

• Tot twee maanden na de laatste peelingsessie is het advies geen 
ontharingsbehandelingen uit te voeren op de behandelde plekken.  

• Vermijd tot 2 weken na een peeling behandeling hoge temperaturen (sauna, 
hamam)  

• Wanneer u een ongewenste reactie krijgt zoals uitslag, ernstige jeuk, koorts of 
koortsuitslag, neem dan contact op met uw behandelaar. 
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Resultaat 
Om tot een goede en bevredigende huidverbetering te realiseren, zal er een 
behoorlijk deel van de opperhuid moeten worden vervangen door nieuwe cellen. 
Bij gebruik van Lumpeel (TCA) is vervelling nodig en onvermijdelijk. Tussen dag 3 
en 5 vervelt u doorgaans het meest. 
 
Dag 1: 
De dag na de peeling voelt uw huid droog aan maar is er nog niet veel zichtbaar. 
 
Dag 2: 
Uw huid voelt strak en droog aan. Er kunnen donkere vlekken zichtbaar zijn op de 
plekken waar pigment zat. 
 
Dag 3-5: 
De vervelling begint, eerst rond de mond en van daaruit verder. Eventuele vlekken 
“vallen” ook van uw huid.  
 
Het vervellen duurt doorgaans 2-3 dagen. Daarna zullen er alleen nog wat 
resterende velletjes in de haargrens en rondom de neus te zien zijn. Uw nieuw 
huid is zichtbaar verbeterd, egaler geworden en straalt!  

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). 

Controle afspraak 
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. 
 
 
 
 
 



 

 

 


