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“ Interessante weetjes”  

- De behandeling kan veilig worden uitgevoerd in de zomermaanden en is volledig geschikt voor
ELK huidtype, zelfs voor de gevoelige of zeer gevoelige huid.

- Het is een pijnloze behandeling, waarbij er na 1 behandeling al zichtbaar effect is te zien!
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij wel om een kuur van 6 behandelingen te ondergaan

die om de 2 weken plaats zullen vinden.

BLOG 8 
“Summer treatments”

- KRISTAL SKIN & LASER CLINIC -

22 juli 2020, 

Lieve lezers, 

Wat leuk dat je de blog van deze week weer leest. Deze blog staat in het teken van “Summer 
treatments”, we zitten momenteel namelijk volop in de zomerperiode.  

Veel mensen willen in de zomer graag even langskomen voor een opfrisbeurtje, maar welke 
behandelingen kun je eigenlijk in de zomerperiode ondergaan? 

De Carbon laser peeling en Microdermabrasie zijn de perfecte behandelingen om in de 
zomertijd te ondergaan. Het zijn beide intensieve dieptereinigingen, die onder andere goed zijn 

om acne, pigmentvlekken en huidveroudering aan te pakken.  

In deze blog wordt er onder andere antwoord gegeven op hoe deze behandelingen precies 
verlopen, wat het met de huid doet en of deze behandeling geschikt is voor jouw huid. 

De carbon laser peeling 

Wat houdt het in: 
De carbon laser peeling is als het ware een hele  
uitgebreide dieptereiniging van de huid, waarbij er een  
zuiveringsproces wordt gecreëerd. Door middel van medische 
koolstof in combinatie met de Q-switch ND YAG laser,  
wordt er warmte ontwikkeld net onder de bovenste huidlaag  
en in de talgklieren. Hierdoor wordt de bacterie die acne  
veroorzaakt grotendeels vernietigd en wordt de talgproductie  
geremd. Door de absorptie van het laserlicht in de huid,  
wordt de collageenproductie verhoogd, de huidtexturen  
verbeterd en de huid verstevigd.   

Wanneer kies ik voor een Carbon laser peeling behandeling? 
• Acne
• Cosmetisch storende huidproblemen, zoals fijne lijntjes,

rimpels, vergrote poriën en pigmentvlekken
• Huidveroudering
• Fijne littekens
• Ongelijke tint
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Wist u dat er momenteel een 
zomeractie geldt voor de Carbon laser 

peeling?!  

Van  €165,-  naar  €125,-
per behandeling* 

*Deze actie geldt tot eind Augustus

Wist u al dat al onze acties op onze 
instagram pagina te zien zijn?!  

“ Interessante weetjes”  

- Direct na de behandeling
voelt de huid gladder aan
en is de huid beter
doorbloed. Er is dus meteen
resultaat te zien.

- Het uiteindelijke resultaat
is na enkele weken
zichtbaar.Microdermabrasie 

Wat houdt het in: 
Microdermabrasie is een soort peeling aan de hand van een 
speciaal apparaat om dode huidcellen te verwijderen. De 
huid wordt vacuüm gezogen en gelijker tijd worden er fijne 
zandkristallen tegen de huid gespoten. Er wordt met banen 
over de huid gewerkt, om een intensieve scrub te creëren.  
Microdermabrasie werkt in de opperhuid (de bovenste 
huidlaag). De behandeling stimuleert de bloedsomloop, 
waardoor de aanmaak van nieuwe cellen worden 
gestimuleerd. Daarnaast zullen de poriën minder grof lijken 
en kunnen oneffenheden zoals pigmentvlekken en fijne 
lijntjes vervagen.  

Wanneer kies ik voor een Microdermabrasie behandeling? 
Als u last heeft van: 
• Acne & acne littekens
• Cosmetisch storende huidproblemen, zoals fijne lijntjes,

rimpels, vergrote poriën en pigmentvlekken
• Huidveroudering
• Oneffenheden
• Ongelijke tint

Wat kunt u verwachten van de behandeling: 

De huid kan na de behandeling wel wat rood en gevoelig zijn, 
dit zal na een paar dagen weer verdwijnen.  

Het aantal behandelingen verschilt erg per huid. Er wordt 
gemiddeld geadviseerd om 4 tot 8 behandelingen te 
ondergaan voor een optimaal resultaat.  

Na de behandeling moet er goed worden gesmeerd met een 
zonnebrandcrème SPF30+, maar welke zonnebrandcrème 
moet er dan worden aangeschaft? Lees hieronder verder! 
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Voor een behandeling in de zomer is een 
zonnebrandcrème wel van uiterste belang! 

Maar welke zonnebrandcrème kan ik dan het beste 
aanschaffen? 

De zonnebrandcrèmes van Dermasence bieden een zeer hoge 
UVA-/UVB bescherming voor de gevoelige, vette en onzuivere 
huid. Deze lijn ondersteund ook het voorkomen van 
zonneallergie. Naast de zeer goede bescherming is de 
zonnebrandcrème lijn van Dermasence erg goed te betalen, 
wat het interessant maakt.   

• Solvinea Spray LSF 50+ à voor alle soorten huiden, van
een droge tot een vette huid (spray)

• Solvinea Med LSF 50+ à voor een normale tot droge huid
(crème)

• Cream soft LSF 30 à een dagcrème met een
zonnebrandfactor van 30 erin verwerkt

• Solvinea Baby LSF 50 à voor het beschermen van de
zeer gevoelige kinderhuidjes (crème)

“ Interessante weetjes”  

Vaak zien we dat mensen zich 
niet goed, regelmatig of met de 
nodige SPF factor insmeren, 
omdat ze bang zijn om tijdens 
een zonvakantie niet te 
verkleuren. Echter is dit 
helemaal niet het geval! 

Met een zonnebrandcrème op 
kunt u wel degelijk een kleurtje 
krijgen, zelfs in de schaduw! 
Alleen duurt dit wel iets langer, 
maar daar staat tegenover dat 
de bruine kleur langer 
aanhoudt wanneer u eenmaal 
bruin wordt.  

Smeeradviezen 

- Smeer de zonnebrandcrème 20 tot 30 minuten
voordat je in de zon gaat op de huid. Waarbij
meermaal daags smeren geadviseerd wordt,
zeker na blootstelling aan water.

- Gebruik minimaal een SPF 30 om de huid in te
smeren. Gebruik SPF50 voor een optimale
bescherming.

- Een eigen dagcrème kan na de
zonnebrandcrème worden aangebracht.

- “The 7 Teaspoon rule” is een handige manier om
zeker te zijn of u genoeg zonnebrandcrème
gebruikt op de huid.


