PigmentaƟon Management
DermaQuest™ LacƟc Acid Resurfacer
Deze lichte peeling is uitermate geschikt voor de hypergepigmenteerde huid. De stoﬀen drin‐
gen diep door in de pigmentcellen en zorgen voor een zachte, maar eﬀec eve vermindering
van ongewenste kleurverschillen in de huid. Uw huidteint wordt aanmerkelijk egaler.

Cosmetisch Instituut Francine
Chemische peeling
doet wonderen voor uw huid

Wij werken o.a. met de peelings van:

* Md formulaƟons * Dermaquest * Medik8 * MesoestheƟcs * Filorga * Philoderm
Wordt deze behandeling vergoed?
Acnebehandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Vraag dit
aan uw verzekering of kijk uw polis na. Wij zijn volledig gediplomeerd en aangesloten bij de ANBOS, de
Algemene Branche Organisa e voor Schoonheidsverzorging, wat vaak een voorwaarde is om acnebehan‐
delingen vergoed te krijgen.
Kijk voor alle nieuwtjes, info's en acties op: www.facebook.com/francinelichtenvoorde

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat
uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...

Openingstijden:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur
Woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.francine.nl
info@francine.nl
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Chemische peeling doet wonderen met uw huid!!

Welke peeling is het beste voor mij?

Huidveroudering begint bij ieder mens met een tragere deling van de cellen, waarbij op ter‐
mijn de levende lagen steeds inac ever worden en de dode huidcellen steeds meer aan het
oppervlak blijven kleven. Het gevolg is dan ook dat de collageen– en elas neproduc e afne‐
men en de ‘afdruk’ van de rimpel in de dode lagen steeds meer toeneemt.

In ons ins tuut voeren we verschillende peelings uit. Tijdens een intakegesprek zullen we sa‐
men met u bepalen welke peeling voor uw huid geschikt is en of de behandeling aan uw wen‐
sen voldoet en natuurlijk welke peeling in uw situa e ook de beste resultaten gee . Er zijn
verschillende peelings: voor an ‐huidveroudering; tegen acne of door acne beschadigde huid
en voor het herstel van pigmenta estoornissen in de huid. De resultaten van de peelings zijn
op maal in kuurverband en met de ondersteuning met de juiste verzorgingsproducten..

Door de juiste peeling kan men dit proces omkeren!
In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is de chemische peeling niet alleen voor de dikke
huid met grove poriën, maar ook bij uitstek geschikt voor de dunne en dunner wordende huid.
Chemische peelings kunnen uitstekend als monotherapie worden toegepast, maar zijn daar‐
naast zeer geschikt in de combina e met mesotherapie en andere behandelingen.

Peeling is huidverjonging EN huidverbetering !!

Hoe werkt een peeling?
Bij een peeling gebruiken we een vloeistofoplossing die de toplaag van uw huid (de dode huid‐
cellen) ‘eraf pelt’, waardoor de frisse en jonge huidcellen daaronder zichtbaar zijn. Er zijn ver‐
schillende peelings, variërend van lichte ‘lunchpauze peelings’, die sub ele resultaten boeken
en slechts een kleine herstelperiode hebben tot de diepe peelings, die een zeer duidelijk resul‐
taat laten zien, maar een langere herstelperiode hebben.

Welke huidproblemen kan een peeling behandelen?
Alle peelings kunnen tot op zekere hoogte helpen bij het verminderen van acne, fijne lijntjes,
rimpels, diepe poriën, li ekens, ouderdomsvlekken en andere onzuiverheden in de huid. Het
resultaat van de peeling en het eﬀect op bovengenoemde indica es is a ankelijk van het
soort peeling. Bij de lichtere of medium peelings is het nodig deze behandeling vaker te herha‐
len om een langer en zichtbaar resultaat te behalen.

Age Management
DermaQuest™ Alpha PepƟde Resurfacer
Deze huidverzachtende en verjongende lichte peeling zorgt met een combina e van hoog‐
waardige ingrediënten voor het verwijderen van de dode huidcellen en brengt de juiste ingre‐
diënten diep in de huid om huidveroudering tegen te gaan. Het is de enige peeling op de markt
die pep des naar de juiste plek in de huid transporteert. Een frissere en jeugdige glans over
het gezicht is direct na de behandeling zichtbaar.

DermaQuest™ Modified TCA met ReƟnol Peel
Substan ële resultaten zult u zien met deze medium peeling tegen de tekenen van huidverou‐
dering. Fijne lijntjes, een minder stevige huid en huidschade door de zon worden resultaatge‐
richt met deze peeling aangepakt. Uw huid hee een aantal dagen nodig om te herstellen.

Acne Management
DermaQuest™ Pumpkin Resurfacer
Deze lichte peeling levert hoge niveaus an ‐acnewerkstoﬀen voor de acnegevoelige en/of olie‐
ach ge dikkere huidtypen. De behandeling maakt uw huid direct zacht en dicht uw poriën,
waardoor er minder vuil achterblij . Door op jd met de behandeling te beginnen, verkleint u
het risico op li ekenvorming in de toekomst.
DermaQuest™ Salicylic Acid Peel
Deze medium peeling adviseren we om een door ac eve acne vulgaris aangetaste huid te reini‐
gen en te kalmeren. Uw huid hee een aantal dagen nodig om te herstellen en de juiste ver‐
zorging thuis is essen eel voor het resultaat van deze zeer eﬀec eve behandeling .

