KEMISK PEELING/AHA-BEHANDLINGAR

Kemisk peeling är ett samlingsnamn för olika behandlingar där man lägger aktiva ämnen på huden, ofta syror av olika slag, för
att förbättra och föryngra huden.
Under de sista fem-tio åren har utvecklingen gått påtagligt framåt inom området peel och medicinsk hudvård. Det finns en
vetenskaplig grund för det vi gör i och med att man fått klart för sig vilka effekter olika vitaminer och syror har på hudens
förnyelse.
Glykolsyra har en keratolytisk effekt, vilket innebär att den löser upp det protein som hudcellerna är upbyggda av. När vi
skalar av de döda hudcellerna så sätter vi fart på cellnydelningen i yttre hudskiktet epidermis. Dessutom stimulerar vi det
djupare hudskiktet dermis så att mängden kollagen, elastin och hyaluronsyra ökar. Detta leder till en hy med ökad spänst,
glans och lyster. Glykolsyran möjliggör också att det blir lättare för antioxidanterna i den medicinska hudvården att penetrera
ned i dermis där de verkligen kan göra stor nytta!
Mene&Moy är världsledande inom medicinsk hudvård, cosmoceuticals (hudvård på gränsen till läkemedel) och kemisk
peeling. Mene&Moys och Dermaceutics utbud av aktiva cosmoceuticals innehåller naturligt förekommande ingredienser som
noggrant utvalts och kombinerats för att kunna penetrera hudens yttersta lager, epidermis och nå det underliggande
hudlagret dermis.
Perfekt hudbehandling som jobbar på hudförbättring, hudföryngring, pigmenteringar, åldrad och solskadad hy samt acne och
acneärr.
Vid en behandling med Mene&Moy eller Dermaceutic använder vi oss av allt från lite lägre till höga koncentrationer av
glykolsyra som är en AHA syra. Valet av styrka beror på din hudtyp och vilka resultat du vill uppnå. Glykolsyra appliceras på
huden och får ligga på i några minuter. På hudytan arbetar glykolsyran genom att lösa upp döda hudceller. På så sätt så får vi
vetenskapligt bevisat en ökad produktion av nya hudceller, elastiska fibrer såsom kollagen. Vi får även en nyproduktion av
kroppens egna vätskebindare hyaluronsyra.
För bästa resultat så rekommenderas att du gör en serie kemiska peeler i kur på 4 gånger, med ca två-tre veckors mellanrum.
Därefter kan du göra enstaka underhållande peeler någon gång om året.
Det är viktigt att du även använder Mene&Moys medicinska hudvårdsprodukter innan, under och efter den kemiska peelen.
Detta för att förbereda, optimera och förlänga resultatet av din kemiska peel!
Självklart kan du använda produkterna från Mene&Moy utan att göra en kemisk peeling. Om du inte är van vid AHA sedan
tidigare så skall du använda de medicinska hudvårdsprodukterna var annan dag i de första två veckorna för att successivt
vänja huden vid glykolsyra. Det är även viktigt att du kompletterar din hudvård med solskydd.
För kemisk peeling, behandlingar som görs på klinik eller salong, har vi ett heltäckande behandlingsprogram för alla hudtyper.
Rådfråga oss om vilka behandlingar och produkter från Mene&Moy eller Dermaceutic som just din hud behöver och ta steget
mot den hud du alltid har drömt om.

