
 
 
 
 
PRO X GEL INFORMATIE VOOR THUIS 
 
Een Pro X Gel (30% glycolzuur) peeling met als doel het verminderen en/of 
vervagen van rimpels, acne, littekens, pigmentatie problemen of het opfrissen 
van de huid. De peeling veroorzaakt een versnelde vorm van 
huidvernieuwing.  
 

• De behandeling kan de huid mogelijkerwijs 2-7 dagen na de 
behandeling strak en/of trekkerig aanvoelen, in een enkel geval lokaal 
wat milde roodheid vertonen en gaan vervellen/afschilferen en droog 
aanvoelen. Evt. bijwerkingen zijn vrijwel altijd van tijdelijke aard. 

• Het is belangrijk de huid voldoende vet/gehydrateerd te houden met 
een glycolzuurvrije moisturizer  en dagelijks met minstens factor 30 
te smeren. 

• Tot 3-5 dagen na de behandeling (of zolang de vervellingsfase duurt) 
dient u niet aan de velletjes te trekken, scrubben, peelen, harsen, 
stomen, geen producten met glycolzuur te gebruiken, niet de sauna 
bezoeken of elders een gezichtsbehandeling te ondergaan; aangezien 
dit kan leiden tot pigmentvlekjes. 

• Indien u gevoelig bent voor een koortslip kunt 2 dagen voor en/of na 
de peeling(s) preventieve maatregelen nemen door te smeren met 
bijv. Zovirax; een koortslip kan getriggerd worden door de peeling.  

• Gedurende 3-4 weken na een peeling mag ik niet zonnebaden of 
zonnebanken en blijft het strikt noodzakelijk dagelijks minstens factor 
50 te gebruiken.  

• Gebruik de door uw behandelaar aangeraden producten voor 
thuisgebruik voor het behalen van optimale resultaten en/of evt. 
bijwerkingen, irritatie of ‘over’exfoliatie te voorkomen.  

 
Direct na de behandeling: 

• Het 1e uur na de behandeling geen make-up aanbrengen; uitsluitend 
een zonnefactor van minstens SPF50+. 

• Niet sporten de eerste 24 uur na de behandeling 
• Indien de huid warm en/of oncomfortabel aanvoelt kunt u een koud 

kompres aanbrengen 
• Vermijd de eerste 5 dagen na de peeling directe blootstelling aan de 

zon 
• Niet trekken aan velletjes of korstjes 
• Hou de huid goed gehydrateerd; indien nodig meerdere keren per 

dag 
• Bij vragen, onduidelijkheden of onzekerheden; bel gerust! 


