Oorzaak!
Pigmentvlekken ontstaan door een ophoping
van pigment. Pigment is in feite een kleurstof,
melanine, die wordt aangemaakt door de
pigmentcellen in de opperhuid. Pigment is
verantwoordelijk voor de kleur van de huid,
maar ook voor de kleur van je haar en
bijvoorbeeld de iris van de ogen. Pigment heeft
een beschermende functie. Bij blootstelling aan
zonlicht maakt het lichaam meer pigment aan
om zich te beschermen tegen het UV-licht.
Hierdoor ontstaat het bruine kleurtje op de
huid. Zonnen is in feite niks anders dan het
aanmaken van meer pigment. Bij een teveel aan
zonlicht kunnen de pigmentcellen in de war
raken. De pigmentvlekken oorzaak nummer 1 is
dan ook zonlicht. De in de war geraakte
pigmentcellen zorgen voor een ophoping van
pigment op een bepaalde plek. Een pigmentvlek
is geboren. Een andere pigmentvlekken oorzaak
is ouderdom. Dan worden de plekken
ouderdomsvlekken genoemd. Een moedervlek
of sproetjes zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden
van een opeenhoping van pigment door de
pigmentcellen. Vaak worden de
pigmentplekken gezien als een veroudering van
de huid. Niet alleen oudere mensen krijgen er
echter mee te maken. Jonge mensen kunnen
ook heel goed te maken krijgen met
pigmentcellen die in de war zijn geraakt. In
principe zijn pigmentvlekken ongevaarlijk. Het
kan vooral cosmetisch erg vervelend zijn. In
sommige gevallen kan een opeenhoping van
pigment, vaak aangeboren moedervlekken,
veranderen tot een melanoom, oftewel
huidkanker. De kans dat dit komt door gewone
pigmentvlekken is echter zeer klein.
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Als de pigmentatie weg is blijft u gevoelig
voor de aanmaak van hyperpigmentatie.
Zorg dus dat dit niet terug komt na de kuur.
Vraag vrijblijvend advies!

Producten
Huidverzorging
Voor het gelaat dient u ook hoogwaardige
producten te gebruiken. Wij adviseren u
hierbij de producten van Image Skincare.
Wij stellen voor iedere huid een eigen
product set samen.
De Iluma Brightning lijn is wel een van de
meest gebruikte producten van Image
Skincare.
Dit omdat deze lijn speciale lightning
producten.
Wat heel erg belangrijk is, vooral bij
hyperpigmentatie, is het beschermen van
de huid tegen UV stralen. Hiervoor
gebruiken wij de Prevention+ met SPF 50
van Image Skincare. Deze reflecteert en
blocked de UV-A en UV-B stralen. Deze
dient u het hele jaar door te gebruiken,
OOK in de winter en als het regent.

nachtcrème die u mee krijgt, na deze 3
dagen start u weer met uw eigen producten.
Laseren
Na de kuur is alle pigment naar de
oppervlak gebracht en afgestoten door het
lichaam. Soms ziet u toch het pigment nog
licht. Dit laatste pigment kunt u bij de huid
therapeut weg laten laseren.

Behandeling
Image Skin Lightning Lift
Deze peelingcocktail is een mooie mix van
werkstoffen die de huid verstevigen en
oplichten. Deze formule geeft een 15%
blekende werking om de melanineblokkade
in de dieper gelegen lagen van de huid aan
te pakken. Deze behandeling is ontwikkeld
om een kuur van 6 peelingen om de 2
weken te doen. Hoe dieper de schade hoe
intensiever de behandeling is. De klant zal
tijdens de behandeling een jeukend,
prikkelend gevoel ervaren. Bruine vlekken
kunnen de eerste dagen donkerder
worden, daarna zal de huid zachter zijn en
de pigmentaties steeds lichter.
Eerste verergering is dus normaal. Ook is
het normaal dat men last krijgt van wat
schilfertjes. Deze zullen vanzelf weer weg
gaan. Blijf er vooral vanaf.
Na de behandeling maakt u de eerste 3
dagen gebruik van een dagcrème en

Opbouw kuur
Start
We beginnen met een GRATIS vrijblijvend
intake gesprek. Hierin krijgt u een passend
advies. Wilt u starten? Hier de opbouw van
de kuur.
Behandel kuur
Voor de start met behandelen gebruikt u de
eerste 14 dagen de producten thuis. Hierbij
kunnen schilfertjes en droogheid ontstaan.
Niet stoppen, gewoon doorgaan dit is heel
normaal. Bij twijfel kunt u altijd contact
met ons opnemen. Hierna starten we met
behandelen. Dit zullen 6 behandelingen
zijn, die iedere 2 weken plaats vinden. De 6e
behandeling is gratis.
Tarieven
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