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WAAROM EEN PEELING 
DE HUID VERJONGT

BIJ HUIDVERJONGING EN HUIDVERBETERING IS HET ESSENTIEEL DAT DE CELDELING IN DE 

HUID GESTIMULEERD WORDT. GEDURENDE HET OUDER WORDEN VERTRAAGT DE CELDELING 

EN DAT LEIDT TOT VERMINDERDE ENERGIE EN SPANKRACHT IN DE HUID, MEER ZICHTBARE 

LIJNTJES, EN EEN GROVERE, DOFFE EN ONREGELMATIGE HUIDSTRUCTUUR. DE HUID GAAT 

ZICH OUDER GEDRAGEN, EN DAT WORDT ZICHTBAAR EN VOELBAAR.

PUUR HUID
Mecklenburgstraat 84

5616 AP Eindhoven 

Tel: 040-2810404

info@puurhuid.nl

www.puurhuid.nl

Met peelings bereik je juist dat je huid zich weer jong en energiek gaat gedragen. Met peelings bereik je juist dat je huid zich weer jong en energiek gaat gedragen. 

Een belangrijk voordeel daarvan is dat je huid veel meer profi teert van verzorgingsproducten. 

De werkstoffen uit deze producten komen sneller en dieper in de huid.

Als je je realiseert dat er dagelijks ruim 2 gram aan oud huidmateriaal op het huidoppervlak 

aanwezig is, besef je dat reinigen en het gebruik van een peeling een grote invloed heeft op 

de uitstraling van je huid. 

HOE VAAK GEBRUIK JE EEN PEELING: 
Zeker 1 keer per week, maar het kan nodig zijn om ze 2 tot 3 keer per week te 

gebruiken.

VOOR WIE IS EEN PEELING GOED: 
Peelings zijn voor iedereen geschikt: elk huidtype heeft er op elke leeftijd 

baat bij. De ingrediënten in combinatie met hoe vaak je de peeling gebruikt, 

geven op korte termijn al resultaat. 

NAZORG: REIK VERDER!
Meteen na een peeling is je huid ontvankelijk voor werkstoffen. 

Maak er een ‘mini behandeling’ van door aansluitend een 

verzorgend masker te gebruiken dat juist weer vocht, voeding 

en energie aan je huid geeft. Dan leg je de ideale basis voor 

huidverbetering en huidverjonging. De vervolgstap is dan nog 

de keuze voor intensieve crèmes en serums…

LAAT JE ME WETEN OF JIJ AL EEN PEELING GEBRUIKT?

Lillian Nelissen, Puur Huid


