Indien u nog vragen heeft,
neem dan contact
op met uw specialist:

Win de strijd
tegen tijd

Welke producten kunt u voor thuis gebruiken?
Uw huidtherapeut stelt een zelfzorg behandelplan
samen dat gebaseerd is op uw huidtype. Het
behandelplan bestaat uit een schema dat duidelijk
laat zien wanneer u welke producten moet
gebruiken.
Het zelfzorg behandelplan heet de constante
correctie. Deze heeft als doel om de resultaten van
de behandelingen te behouden.
Aan de producten van Lira Clinical zijn verschillende
ingrediënten toegevoegd zoals: plantaardige
plantstamcellen, peptiden, anti oxidanten en
vitamines om ervoor te zorgen dat de elastine en
collageenopbouw in de huid wordt gestimuleerd.
Deze medische bewezen ingrediënten zijn een
perfecte aanvulling op uw zelfzorgmanagement.
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Wat is huidveroudering?
Huidveroudering is een natuurlijk proces dat genetisch
bepaald is. Dit proces verandert onze huid in de loop
der jaren. Het huidoppervlak verslapt en wordt minder
egaal. Er zijn verschillende externe factoren die het
verouderingsproces van de huid beïnvloeden zoals
zonlicht, leefwijze, stress en voeding. Door onze huid
in een optimale conditie te brengen en te houden,
kunnen we het verouderingsproces zo lang mogelijk
uitstellen. Zo hebben we langer plezier van een
jeugdige en frisse uitstraling.

economisch verantwoord naast uw reguliere
huidverzorging.*
* U kunt uw reguliere huidverzorging doorzetten als de huid niet langer brandt of vervelt.

schilferen. Houd hier rekening mee. Het kan
natuurlijk zijn dat er geen schilfering plaatsvindt.
Dit betekent niet dat de peeling niet gewerkt heeft.

Stap 3: Zelfzorg

Wat moet u doen na een peeling?

Na een peelingkuur dient u de afgestemde
thuisproducten van Lira Clinical (constante correctie)
op te volgen om de huid blijvend te behandelen.

U dient na de peel behandeling
thuisverzorgingsproducten te gebruiken om de
behandelde huid te herstellen en te ondersteunen.
Lira Clinical heeft speciaal hiervoor een care kit
ontworpen om de helende fase van de huid te
bespoedigen na een peelingbehandeling. De
toegevoegde plantaardige stamcellen,
antioxidantenen helende mineralen beschermen
tegen de zon, verminderen het ontstekingsproces
en bevorderen de genezing.
Gedurende 4 tot 6 weken na de peeling behandeling
dient u de zon en zonnebank te vermijden. Bescherm
uw huid tegen de zon met Lira Clinical SPF 30 of SPF
50 of een van de producten van de BB lijn.

Hoe wordt uw huid voorbereid?
Uw huid wordt voorbereid voor de peelingkuur
door middel van Lira Clinical producten met een
lage dosering van actieve zuren of een CCT
(Clinical Conditioning Treatment). Dit zijn effectieve
behandelingen die direct en zonder voorbereiding
van de huid toegepast kunnen worden. De CCT zorgt
ervoor dat de huid optimaal geconditioneerd wordt
voor de peeling. Net als u uw lichaam moet trainen
voor een marathon, moet u uw huid conditioneren
om een peeling onder te gaan.

Wat kan een huidtherapeut voor u betekenen?
Uw huidtherapeut stelt met behulp van het Lira Clinical
GPS systeem een behandelplan samen om zo effectief
mogelijk de veroudering van de huid tegen te gaan.
Het behandelplan bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Voorbereiden
De huid wordt met behulp van afgestemde
thuisproducten van Lira Clinical (constante correctie)
en/ of een CCT (Clinical Conditioning Treatment)
voorbereid voordat er gestart wordt met een peeling.

Stap 2: Peeling
Uw huidtherapeut past een serie van op maat
gemaakte peelingbehandelingen toe om de
effecten van huidveroudering te bestrijden. Na elke
behandeling dient u de producten van Travel +Care kit
te gebruiken om de huid te herstellen en te verzorgen.
Vanwege kleinere verpakking is de Travel + Care Kit

Onze filosofie op peeling
behandelingen is:

Wat houdt een peelingbehandeling in?
De behandeling duurt gemiddeld 30 tot 45
minuten. Na het reinigen van het behandelde
gebied wordt de peelingvloeistof aangebracht.
De bovenste huidlaag wordt door de actieve
ingrediënten in de peeling verwijderd.
Als de inwerktijd van de peeling is verstreken,
wordt de peeling geneutraliseerd. Daarna worden
er nazorgproducten van Lira Clinical aangebracht
om ervoor te zorgen dat uw huid weer verzorgd
wordt na de reactie van de peeling. Het is essentieel
de geïrriteerde en gevoelige huid te verzachten en
te beschermen.

Is een peeling gevoelig?
U ervaart een lichte tot intense prikkeling op uw huid.
Tevens kan er lichte roodheid ontstaan. Bij enkele
peelings kan uw huid gemiddeld 3-10 dagen gaan

“Peel WITH Heal”

the Next Level of SKINCARE

