
    
 

“Intensieve peelings voor huidverbetering, huidvernieuwing en egalisatie.” 

 
1. Regeneratie 

2. Glow 

3. Verheldering 

4. Gladde huid 

 
Wat zijn fruitzuren? 

Onder de naam fruitzuren vallen zowel AHA als BHA. 

AHA staat voor Alpha Hydroxy Acid, dit zijn water-oplosbare zuren zoals glycolzuur, melkzuur en appelzuur. 

BHA staat voor Beta Hydroxy Acid en hieronder valt het vet-oplosbare zuur Salicylzuur. 

 
Hoe werkt een AHA fruitzuurpeeling? 

Een AHA fruitzuurpeeling verweekt de kitsubstantie (lijm) tussen dode huidcellen in de hoornlaag.  

We noemen dit daarom een verwekende stof. 

Het verweken van deze kitsubstantie heeft als resultaat dat de dode huidcellen makkelijker en sneller 

afschilferen. De “nieuwere” huid wordt zichtbaar en deze is veelal gladder, voller en meer effen van teint.  

Een fruitzuurpeeling stimuleert de huid tevens om nieuw collageen aan te maken. 

 

Hoe werkt een BHA Salicylzuurpeeling? 

Salicylzuur is een vet-oplossende stof. Het lost overtollig talg op en daarmee ook talgverstoppingen in de 

poriën. Een salicylzuurpeeling wordt vaak ingezet bij een vette/combinatiehuid of lokaal op delen met veel 

comedonen (neus, voorhoofd). Het voordeel van salicylzuur is dat deze ook lokaal aangebracht kan worden om 

het uitreinigen te vergemakkelijken. 

 

Salonnepro fruitzuurpeelings 

Onze fruitzuurpeelings worden gekenmerkt door lage pH waarden. Alle peelings moeten daarom altijd 

geneutraliseerd worden. Binnen ons assortiment bieden wij de volgende fruitzuurpeelings aan: 

 

Glycolic Acid Peel 

Glycolzuur wordt voor onze peelings gewonnen uit suikerriet. Het heeft van alle 

fruitzuren het laagste moleculaire gewicht (76 Dalton). Glycolzuur is erg effectief bij 

huidverkleuringen en hyperpigmentatie. 

 

Percentages en pH waarden: 

- Glycolic Acid Peel 10% pH 2.1 – 2.3 

- Glycolic Acid Peel 20% pH 1.7 – 1.9 

- Glycolic Acid Peel 50% pH 1.3 – 1.5 

 

- Indicaties: hyperpigmentatie, anti-aging, huidverkleuringen, melasma. 



Lactic Acid Peel 

Lactic Acid wordt voor onze peelings gewonnen uit mais en suikerriet. Een Lactic 

Acid Peel is een zeer sterkte vochtbinder en geeft een prachtige GLOW. 

 

Percentages en pH waarden: 

- Lactic Acid Peel 10% pH 2.4 – 2.6 

- Lactic Acid Peel 25% pH 2.1 – 2.3 

- Lactic Acid Peel 40% pH 2.1 – 2.3 

 

- Indicaties: vochtarme huid, anti-aging, lichte hyperpigmentatie, doffe/vale huid 

 

Salicylic Acid Peel 

Salicylic Acid wordt voor onze peelings gewonnen uit de bast van de wilgenboom. 

Salicylzuur is werkzaam in de poriën, waar het talgverstoppingen kan verweken en 

oplossen. Vanwege de vet-oplossende eigenschappen is een salicylzuurpeeling 

zeer geschikt voor de gecombineerde huidtypen en wanneer de huid last heeft 

van een overmatige talgproductie. 

 

pH waarde: 

- Salicylic Acid Peel pH 2.4 – 2.6 

  

- Indicaties: onzuivere huid, verstopte poriën, vette/gecombineerde huid. 

 

 

Sensitive Peel 

De Sensitive Peels bestaan uit een mix van verschillende fruitzuren: 

Lactic acid, Glycolic acid, Citric acid, Malic acid en Tartaric acid. 

De sensitive Peel zijn ontworpen voor de gevoelige huidtypen en zijn qua pH 

waarde hierop aangepast. 

 

Percentages en pH waarden: 

- Sensitive Peel 10% pH 2.9 – 3.1 

- Sensitive Peel 20% pH 2.5 – 2.7 

- Sensitive Peel 35% pH 2.1 – 2.3 

 

- Indicaties: gevoelige huid, dunnere huid, lichte hyperpigmentatie, anti-aging. 

 

 

 

De behandeling 

Na het prepareren van de huid wordt de fruitzuurpeeling met een kwast aangebracht. Na de inwerktijd wordt 

de peeling verwijderd en de pH-waarde van de huid geneutraliseerd. U kunt hierna eventueel uitreinigen. 

Hierna wordt een enzym-masker aangebracht om alle losgekomen dode huidcellen te verwijderen.  

Direct na de behandeling is de huid glad en voelt deze zacht en schoon aan. 

Ter bescherming wordt altijd een hoge zonnefactor aangebracht. 

 

Wat gebeurt er na de fruitzuurbehandeling? 

Na de behandeling kan de huid droog aanvoelen. De mate van droogheid is per persoon verschillend en 

afhankelijk van het huidtype. Tijdens deze fase worden dode huidcellen losgelaten en wordt de nieuwe, frisse 

huid zichtbaar. Een volle crème of olie houdt de huid soepel, gaat droogheid tegen en zorgt ervoor dat 

schilfertjes minder zichtbaar zijn. Voor intensieve resultaten wordt aangeraden om meerdere 

fruitzuurbehandelingen in kuurverband te ondergaan. Daarna volstaat een periodieke onderhoudsbehandeling 

om het resultaat te behouden. 


