
Cosmedix Chiraal Gecorrigeerde Peelingen  
 

De huid verbeteren is helemaal niet zo moeilijk (met de consequent gebruik van de juiste producten)  
 

CHIRAAL GECORRIGEERDE PEELINGEN 
Door het gebruiken van een revolutionair zuiveringsproces, genaamd Chiral Correction (afkomstig  
uit de medicijn wereld) heeft COSMEDIX een manier gevonden om formules te filteren om alleen 
moleculen te bevatten die positief op de huid reageren. COSMEDIX is de nummer 1 keuze is voor 
huidverbetering door huidspecialisten wereldwijd. Cosmedix werkt dus met hoog geconcentreerde 
werkzame stoffen. En vooral Vit. A is een werkzame stof waar de huid rustig en opbouwend aan 
moet wennen. Ze gebruiken de hoogste kwaliteit plantaardige ingrediënten en pure essentiële oliën. 
Nooit kunstmatige kleuren of vulstoffen! Door de dode huidlaag zachtjes te verwijderen, helpen  
onze producten om de huid te verhelderen, uw poriën te verfijnen én fijne lijnen en rimpels te 
verminderen. Het is noodzakelijk om bij de meeste peelingen 2 weken tot 3 maanden de huid thuis 
voor te bereiden. Eerder kunnen wij niet staren met de Peelingen. Gezien de gevoeligheid van de 
huid hebben wij daarom ook stappen in ons systeem. 
 

INDICATIES 
- Acné/Vette huid 

- Acnélittekens 

- Littekens van andere aard  

- Fijne lijntjes 

- Rimpels 

- Huidveroudering 

- Melasma 

- Hyperpigmentatie 

- Zonbeschadiging  

- Rosacea 

- Grove huidstructuur 

- Grove poriën  

- Striemen 

WANNEER MAG ER GEEN PEELING WORDEN UITGEVOERD? 

De peeling mag niet aangebracht worden op:  
● Open wondjes  ● Herpes ● Eczeem  ● Zonverbrande huid ● Geïrriteerde huid  
 

U mag geen Isotretinoïne  gebruikt hebben (6 maanden wachten na het stoppen van dit medicijn)  
Geen peeling tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding 
Er mag niet geharst zijn op de te behandelen huid (3 dagen voor en 3 dagen na de peeling) 
 

COSMEDIX THUISROUTINE EN RETINOL 
De eerste 3 maanden zal de huid opnieuw opgebouwd worden. Het bindweefsel wordt sterker, 
poriën verkleinen, pigmentvlekken verdwijnen en rimpels zullen vervagen. Het kan zijn dat de huid 
door het gebruik van de Retinol tijdelijk gevoeliger kan zijn. Het is daarom ook heel belangrijk dat je 
zelf goed naar je eigen huid luistert.  
 

Het is belangrijk om terug te stappen met de Retinol crème als de huid een van onderstaande 
symptomen aangeeft: ● Gevoeligheid  ● Rode vlekjes ● Droge plekjes  ● Irritatie 
 

(mochten er symptomen ontstaan, neem dan contact op met het instituut zodat we je thuisroutine kunnen aanpassen) 

 

 

CONTRA-INDICATIES 
- Zwangerschap 
- Een geïrriteerde/ontstoken huid  
- Zonnebrand (3 weken herstellen) 
- Tijdens gebruik van hydrocortison  
- Extreme couperose  en/ of rosacea  
- Huidkanker  
- Tijdens medische behandelingen 

(chemotherapie)  
- Open wonden 
- Verheven moedervlekken  
- Wratjes  
- Eczeem  
- Actieve acne  
- Herpes Simplex 

 



 
 

NIET GEBRUIKEN VOOR DE PEELING 
Let op!! De dag voorafgaand aan de peeling geen product met Retinol/Salicylzuur gebruiken: 
● Defy ● Define ● Refine ● Refine Plus ● Serum 16 ● Simply Brilliant 
 

Het is niet aangeraden om de avond van te voren thuis te behandelen met: 
● Purity Detox Scrub ● Pure Enzymes ● Clear ● Detox ● Glow ● Restore 
 

BESCHIKBARE PEELINGEN 
Level Indicatie Voorbereiding 
Level 1 Acné 1 en 2 

Zonbeschadigde huid 
Geen voorbereiding vereist 

Level 1+ Acné/Vette huid 
Grove Poriën  
Rosacea  
Zonbeschadigde huid  
Hyperpigmentatie 

2 weken voorbereiding vereist 

Level 2 Acné/Acnélittekens  
Vette/Verstopte huid 
Hyperpigmentatie  
Zonbeschadigde huid 

3 maanden voorbereiding vereist 

Level 2+ Acné/Acnélittekens  
Melasma/Hyperpigmentatie  
Zonbeschadigde huid 
Huidveroudering  

3 maanden voorbereiding vereist 

Level 3 Acné/Acnélittekens  
Vette/Verstopte huid 
Melasma/Hyperpigmentatie  
Zonbeschadigingde huid  
Huidveroudering  

3 maanden voorbereiding vereist 

Level 4 Acné/Acnélittekens  
Vette/Verstopte huid 
Melasma/Hyperpigmentatie  
Zonbeschadigingde huid  
Huidveroudering  

3 maanden voorbereiding vereist 

 

VERMIJDEN NA DE PEELING 

- Zon/zonnebank (24-48 uur) 
- Alpha Hydroxy Acid of Beta Hydroxy Acid in producten (24-48 uur) 
- Zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s en intensieve sportactiviteiten (24-48 uur) 

 

Het is belangrijk om te weten dan je Cosmedix niet mag combineren met andere producten! 
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