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AHA PEELINGS 

 

Wat zijn AHA Peelings? 
AHA Peelings zijn een soort chemische peeling met natuurlijk verkregen alfa- hydroxyzuren (AHA) als 

belangrijkste componenten. Zoals melkzuur, citroenzuur, appelzuur en glycolzuur. Aangebracht op de 

huid lossen deze fruitzuren de vulstof tussen de cellen van de opperhuid op, waardoor de 

huidstructuur losser wordt. Afhankelijk van de peeling en de toepassingsintensiteit kunnen de cellen 

van de opperhuid op verschillende dieptes worden verwijderd. Deze behandeling werkt uiterst 

effectief zonder de huid onnodig te belasten.  

TheraPro Peels: gecontroleerd- effectief- optimaal 
De professionele DOCTOR BABOR PRO- fruitzuurbehandelingen- in het kort: TheraPro peels, zijn niet 

gericht op succes op de korte termijn dat zichtbaar is door een oppervlakkige onthechting van de 

bovenste laag van de stratum corneum. Deze peeling zijn veel duurzamer en zijn bedoeld als een 

oplossing met resultaten voor de lange termijn. 

Wat maakt de TheraPro peel zo gecontroleerd werkzaam? De intensiteit is via zeer specifieke 

parameters te sturen: de PH waarde, juiste verhouding tussen de verschillende zuren, gebruikte 

concentratie, soort en combinatie van de fruitzuren, en de duur van de behandeling, de toepassing 

op de huid. 

 De unieke ingrediënten-formules maken de peelings optimaal effectief en veilig in gebruik. 

Toepassingsmogelijkheden: 
De TheraPro peelings zijn veelzijdig en geschikt voor de volgende indicaties: 

• Leeftijds- of UV- gerelateerde huidproblemen: rimpels, verlies van elasticiteit, afnemende 

stevigheid van de huid, 

• Bleke, doffe en vermoeiduitziende huid, 

• Onzuivere huid, 

• Huid met vergrote poriën, 

• Ongelijkmatige huidstructuur, 

• Hyperpigmentatie. 

Hoe lang duurt een Therapro peeling?  
Zonder medische voorgeschiedenis duurt een peeling ca. 60 minuten incl. rusttijden. De peeling is 

eenmalig toe te passen of in kuurverband voor een optimaal resultaat. 

  

tel:+31113222900


 

0113-222900 Schoonheidssalon Excellence www.excellencegoes.nl  
06-51086268 Oostwal 45, 4461 JT  GOES   excellence@zeelandnet.nl 

 

Wanneer mag je de peeling niet ondergaan? 
- Diabetes 

- Behandeling van huidgebieden met dermatose, bijv huidtumoren, eczeem, huiduitslag, open 

wonden, keloiden. 

- Permanente inname van cortison, marcumar, glucocorticoiden, warfarine, heparine, 

salicylzuur, aspirine of andere bloedverdunners. 

- Acute inname van bloed verdunnende substanties, bijv. warfarine, heparine, salicylzuur. 

- Inname van medicijnen tegen acne met isotretinoine. 

- Zwangerschap of borstvoeding. 

- Huidgebieden na plastische chirurgie of vulinjecties. Behandeling na overleg met de 

behandelende arts. 

- Huidgebieden na ontharing met laser minder dan 2 weken ervoor. 

- Huidgebieden na chemische peeling of peelingregime in de laatste 8-12 weken. 

Waar moet je na de TheraPropeeling opletten? 
- Geen make-up gebruiken na de behandeling. De huid moet tot rust komen. Na dag 2 is de 

huid voldoende herstelt en mag je weer make-up gebruiken. 

- Gebruik van een SPF 30. 

- Vermijdt zwembaden en of sauna gedurende 1 week na de behandeling. 

- Wacht 7 dagen met behandeling van epilatie. 

- Na 24 uur mag de huid weer in contact gebracht worden met water. En probeer niet te 

krabben indien de huid jeukt. 

- Zonnebank of blootstelling aan de zon gedurende de behandelde periode vermijden.  

Wat is het effect na de TheraPro peeling? 
- Direct na de behandeling heb je een frisse en stralende teint. 

- Na 2-3 weken een gelijkmatige en fijnere huidstruktuur met minder lijntjes en rimpeltjes 

Samen met jou maak ik een op maat gemaakt plan en advies. Voor een optimaal resultaat 

adviseer ik een kuur van 3 behandelingen waarbij je iedere 3 weken langskomt voor een 

TheraPro peeling. Thuis gebruik je gedurende de behandelperiode de door mij geadviseerde 

producten.  

Doctor Babor Pro Serums: 
Een interval verzorgingstraining voor maximale succes. Krachtige individuele werkstoffen vormen de 

basis van de 9 DOCTOR BABOR PRO serums. Van acute verzorgingsbehoefte met snel effect tot en 

met een kuur met lang durend resultaat. Uiterst doeltreffende werking! De serums worden tijdens 

en na een (peeling) behandeling ingezet voor een optimaal resultaat en huidbeeld. 

Wat zijn de kosten? TheraPro Peeling € 84,50 per behandeling. 
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