
Algemene informatie microdermabrasie 
 
Wat is microdermabrasie? 

Microdermabrasie is een moderne, effectieve huidpeeling. Door de gerichte verwijdering van 
afgestorven huidcellen, door middel van aluminiumoxide kristallen, wordt het regeneratie proces van 
de huid versneld omdat nieuwe huidcellen de afgestorven huidcellen vervangen, 

 

Microdermabrasie ondersteunt de behandeling van: 

. onreine huid, comedonen acne. 

. vette schilferige huid 

. dikke of ruwe huid 

. grove poriën 

 

. fijne rimpels 

. verouderde huid, ouderdomsvlekken 

. oppervlakkige pigmentvlekken en / of littekens 

. striae of zwangerschapsstriemen 

Hoe verloopt de behandeling? 

 
Allereerst wordt de huid gereinigd. Voordat de behandeling start worden de ogen en oren 
afgeschermd. De schoonheidsspecialiste trekt de huid glad, zet het handstuk op de huid en glijdt 
zonder druk over het te behandelen deel. Door middel van een vacuum systeem komen 
aluminiumkristallen op de huid en worden direct weer afgezogen. Dit kan licht kriebelig aanvoelen. 

Waar moet u op letten na de behandeling? 

Door de behandeling kan een lichte roodheid van de huid ontstaan. Dit effect zal, afhankelijk van uw 
huid, binnen enkele uren zijn afgenomen. Mocht de roodheid binnen 24 uur niet verdwenen zijn, 
neem dan contact op met uw schoonheidsspecialiste, in uitzonderingsgevallen zal zij u adviseren 
contact met de dermatoloog op te nemen. Geef uw huid, na de behandeling de gelegenheid om tot 
rust te komen, te regenereren en vermijd extra irritaties, zoals felle zon, zonnebank, handmatige of 
chemische peeling, ontharing zelfbruiner en een bezoek aan het zwembad of strand.(chloorgehalte, 
zeewater). Na een behandeling moet u ca.  7 dagen een hoge beschermingsfactor gebruiken, ook 
gedurende de gehele kuur , tot 2 a 3 weken daarna. Na de behandeling moet u gebruik maken van 
kalmerende en regenererende producten om het resultaat te optimaliseren. Ook de verzorging thuis 
is van cruciaal belang voor een goed resultaat. Bespreek alle verzorgingsmaatregelen met uw 
schoonheidsspecialiste. 

Welke bijwerkingen zijn er mogelijk? 

Afhankelijk van uw huidtype kan er een lichte roodheid ontstaan op de behandelde huid. Deze 
roodheid verdwijnt doorgaans in korte tijd. Bij een huid met zwakke haarvaatjes kan deze roodheid 2 
tot 3 dagen aanhouden. Onderhuidse verstoppingen kunnen “rijp” worden en in eerste instantie voor 
een verslechtering zorgen. Verder zijn er geen bijwerkingen bekend. 



Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De behandeling kan het beste als een kuur uitgevoerd worden, dat betekend 6-10, tot 10-15 
behandelingen. Tussen de behandelingen doorgaan 1 tot 3 weken pauzeren. Om het resultaat te 
behouden, raden wij u aan om alle 4 tot 8 weken een opfrisbehandeling te nemen, of een nieuwe 
kuur na a. 6 tot 9 maanden. 

 
Heeft u nog specifieke vragen, dan kunt u deze persoonlijk met uw schoonheidsspecialiste 
doornemen.  

 


