
 

 

1/2 

m
e
i 
’2

3
 

ZO Skin Health: 3-Step Peel® 
  
Een peeling is een vloeistof die bestaat uit 
natuurlijke zuren. De actieve stoffen die 
aangebracht worden op de huid veroorzaken 
in de huid een chemische reactie met als doel 
huidverbetering. De meest intensieve peeling 
die wij toepassen is de 3-Step Peel van ZO 
Skin Health. Deze peeling wordt ingezet voor 
textuurverbetering, pigment correctie en anti-
aging. Het vermindert acne(littekens), 
melasma, zonschade, fijne lijntjes, grove 
textuur, grove poriën en dofheid. 
 
Wat is de 3-Step Peel? 
De 3 Step Peel bestaat uit 3 stappen. Door 
het aanbrengen van een mix van 17% 
salicylzuur, 10% trichloorazijnzuur (TCA) en 
5% melkzuur wordt de huid aangezet om de 
volledige opperhuid te vernieuwen. Daarnaast 
geeft het de cellen in de diepere huidlaag een 
krachtige stimulans. Het resultaat is een 
gladdere, zachtere en egalere huid.  
 
Indicaties 
 Acne littekens; 

 Pigmentatiestoornissen zoals sproeten, 

zwangerschapsmasker (melasma) of 

andere soorten hyperpigmentaties; 

 Huidveroudering en zonschade; 

 Grove huidstructuur en grove poriën; 

 Doffe huid. 
De peeling is een goede aanvulling op de 
thuisproducten van ZO Skin Health en maakt 
het mogelijk om het behaalde resultaat naar 
een hoger niveau te tillen.  
 
Voor de behandeling 
Om op een veilige manier een optimaal 
resultaat te behalen dient de huid minimaal 4 
tot 12 weken voor de peel voorbereid te zijn 
met de thuisproducten van ZO Skin Health. 
Hoe lang de voorbereiding precies duurt en 
welke producten ingezet worden, is 
afhankelijk van onder andere het huidtype, de  
 
 

 
indicatie en ernst van de klacht. Omdat dit bij 
niemand hetzelfde is, wordt er een 
persoonlijk plan opgesteld en krijgt u een 
protocol op maat mee naar huis.  
In aanloop naar de 3-Step Peel ontvangt u 
een formulier met uitgebreide voor- en na 
instructies bij de peeling. Het is erg belangrijk 
deze goed te lezen en de instructies nauw te 
volgen. Heeft u vragen, neem dan altijd 
contact op met uw behandelend 
huidtherapeut. 
 

Indicatie: acne(littekens). Resultaat na productgebruik 

thuis en één 3-step peel.  

 
De behandeling 
Allereerst wordt uw huid gereinigd en 
voorbereid voor de peeling. De peeling 
bestaat vervolgens uit 3 stappen: 

1. Peeling vloeistof: wanneer aangebracht, 

geeft de peeling een intens branderig 

gevoel. Dit gevoel houdt enkele minuten 

aan, maar is vaak goed vol te houden. 

2. 5% Retinol Crème: doordat de 

peelingvloeistof de opperhuid heeft 

opgelost, kan de retinol crème diep 

doordringen in de huid. Het geeft een 

sterke stimulans aan de cellen in de 
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papillaire dermis (bovenste laag van de 

lederhuid). 

3. Hydrating Crème: een dunne laag 

kalmerende crème wordt aangebracht. 

Dit zorgt voor betere wondgenezing. 
 
Wanneer mag niet behandeld 
worden: 
 Bij een actieve herpesinfectie 

(koortsblaar) of wratten in het te 

behandelen gebied. 

 Bij open wonden of zonverbranding in het 

te behandelen gebied. 

 Tijdens zwangerschap of lactatie. 

 Als het te behandelen gebied in het 

verleden bestraald is geweest 

(radiotherapie). 

 Als u allergisch bent voor salicylaten 

(pijnstillers). 
 

Na de behandeling 
Vlak na de peeling voelt de huid warm en 
strak. Daarna kan de huid tijdelijk wat 
donkerder kleuren. De schilfering start 
meestal op dag 2 en houdt enkele dagen aan. 
Met het afschilferen van de huid, zal ook de 
donkere kleur oplichten. In totaal kan het 
herstel tot 8 dagen duren. Roodheid, steken, 
jeuk, milde zwelling, vlekken, schilfering en 
vervelling zijn normale reacties na de peeling 
en variëren per patiënt. Krab en trek niet aan 
velletjes en gebruik dagelijks een SPF50. 
Houd er verder rekening mee dat u tot zes 
weken na de peeling niet in de zon of onder 
de zonnebank mag. Heeft u vragen over uw 
huidreactie? Neem dan altijd contact op met 
uw behandelend huidtherapeut. 
 
Bijwerkingen 
Door middel van de voorbereiding met ZO 
Skin Health thuisproducten en het opvolgen 
van onze instructies, wordt het risico op 
bijwerkingen tot een minimum beperkt. Bij 
huidtypes die hier gevoelig voor zijn, is een 
kleine kans op pigmentverschuivingen. Deze 
kans wordt vergroot zodra u de huid 
blootstelt aan de zon of de zonnebank in de 

eerste zes weken na de peeling. In een zeer 
zeldzaam geval is littekenvorming mogelijk, 
deze kans wordt vergroot als u aan velletjes 
trekt, krabt of de wondgenezing op andere 
wijzen verstoort.  
 
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?  
Voor een optimaal resultaat worden 
gemiddeld 1 tot 3 behandelingen uitgevoerd 
met tussenpozen van minimaal 4 weken. Dit 
is echter afhankelijk van het huidtype, de 
klacht en de huidreactie. 
 
Kosten en vergoeding 
De kosten zijn afhankelijk van de indicatie en 
de voorbereiding met de ZO Skin Health 
thuisproducten. Dit wordt besproken tijdens 
het intakegesprek. Wij voldoen aan de 
voorwaarden van veel zorgverzekeraars om 
voor eventuele vergoeding in aanmerking te 
komen. Dit is afhankelijk van de indicatie. 
Controleer uw polis of vraag uw 
zorgverzekeraar naar de hoogte van uw 
vergoeding en de eventuele voorwaarden. 
 
Kwaliteit  
Alle behandelingen bij Helon worden 
uitgevoerd door huidtherapeuten van ZGT. 
Onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, 
vallen onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van 
de Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten en ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici. Als eerste 
huidkliniek van Nederland voldoen wij aan de 
accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 
Hiermee valt ZGT Helon onder de 
instellingsbrede accreditatie van ZGT. 
 
Contact  
Helon Huid- en Laserkliniek  
Geerdinksweg 139-53  
7555 DL Hengelo  
Tel. 088 708 49 90  
helon.nl  
info@helon.nl 

http://www.helon.nl/
mailto:info@helon.nl

