Peeling met
®
a-Hycid Gel
100% natuurlijk
De natuurlijke combinatie voor uw succes:

• melkzuur
• citroenzuur
• wijnsteenzuur
Vermindering van cohesie tussen de hoorncellen
Versnelling van het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid
Verbetering van de elastische en plastische eigenschappen
van het stratum corneum
Te gebruiken bij hyperkeratinisatie, acne (acnelittekens),
verouderde huid, ouderdomsvlekken en hyperpigmentatie.

Gerichte positieve beïnvloeding
van de probleemhuid
en verouderde huid
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Behandelwijze voor het peelen
met a-Hycid® 100% natuurlijke fruitzuren.
Het voordeel van een peeling met fruitzuur is dat het een dubbele werking heeft:
Natuurlijk de peeling van de huid zelf, maar gelijktijdig zorgt het fruitzuur voor een Antiageing effect, want de aanmaak van collageen en elastine wordt gestimuleerd. Omdat
de fruitzuren zeer krachtig werken heeft uw Medex schoonheidsspecialist zich extra
geschoold en getraind in de behandeling met fruitzuur; een echte “specialist” is echt
noodzakelijk voor zo’n “specialistische behandeling.”
Het effect is prachtig mits u de aanwijzingen van de specialist goed
opvolgt.

Belangrijke opmerkingen vooraf
Gedurende de behandelingsperiode met a-Hycid® producten moet het gebruik van andere producten die een peelende
werking op de huid hebben, vermeden worden (bijvoorbeeld
benzoylperoxide, vitamine A-zuur en azelainezuur). Ook moet
worden afgezien van bestraling, zonnebank, overmatig zonlicht
of andere handelingen met een irriterend effect op de huid.
a-Hycid® Gel 30% bevat ongeneutraliseerde fruitzuren. Dit betekent
dat de fruitzuren hun optimale werking hebben op de huid.
Alvorens men begint met een compleet peelingprogramma, wordt
aanbevolen een gevoeligheidstest uit te voeren met a-Hycid® Gel
10% aan de binnenkant van de onderarm. Wanneer deze test niet
tot een sterke reactie van de huid leidt, kan men beginnen met het
behandelingsprogramma.
Bij het gebruik van alle a-Hycid® Gels geldt dat u een prikkelend en/of warm gevoel
kunt waarnemen, dit is een teken van de werking van de fruitzuren. Als er echter een
sterke reactie van de huid optreedt, dan moet
de behandeling direct afgebroken worden.
Niet in het gebied rond de ogen, op de lippen
en op slijmvliezen gebruiken! Bij contact met
slijmvliezen of ogen direct met veel water uitspoelen en eventueel arts inlichten.

Het thuis voorbereiden van de huid
Aan het begin van de behandeling dient u
om de dag a-Hycid® Gel 10% op de gereinigde huid aan te brengen. Dit gebeurt het
best ‘s avonds voor het slapen gaan. U laat
de gel dan 5 minuten inwerken; daarna
kan eventueel overtollig aangebrachte gel
met water of een vochtig sponsje verwijderd
worden. Na een voorbereidingsperiode van
minstens twee weken kan de schoonheidsspecialiste de behandeling beginnen met de
hoger geconcentreerde a-Hycid® Gel 30%.

De behandeling bij de schoonheidsspecialiste
Reinigen en ontvetten van de huid
Allereerst wordt het gezicht vrijgemaakt van
hoofdhaar dat een belemmering kan vormen
tijdens de behandeling.
Om de te behandelen lichaamsdelen vrij te
maken van stofdeeltjes en make-up, worden
deze gereinigd met a-Hycid® Spezialreiniger.
Dit garandeert een zo gelijk mogelijke verdeling
van de a-Hycid® Gel.

Aanbrengen van de softgel
Na het reinigen van de huid kan de a-Hycid® Gel worden aangebracht.

Natuurlijk kan de behandelingsserie beëindigd worden, als het
gewenste resultaat bereikt is of als de schoonheidsspecialist dit wenst.
Gedurende de inwerktijd dient de huidreactie te allen tijde in de
gaten te worden gehouden.
Neutraliseren
Na de inwerktijd wordt de huid direct geneutraliseerd
met a-Hycid® Neutralisator, een neutraliserende
balsem met kalmerende extracten van Aloë Vera en
Hamamelis.

Nabehandeling
Ter verzorging van de huid wordt direct na de
behandeling a-Hycid® Spezialpflege (voor de normale tot droge huid) of a-Hycid® Spezialpflege-A
(voor de vette huid of acnehuid) aangebracht. Door
het Papaya-extract heeft deze een kalmerende en
verzorgende werking. Daarbij beschermt het de vernieuwde huid tegen UVA- en UVB-stralen. a-Hycid®
Spezialpflege gebruikt u gedurende de gehele
behandelingsperiode (het beste ‘s morgens en ‘s
avonds) en nog tenminste vier weken na de laatste
behandeling. In geval van hyperpigmentering en
verouderde huid heeft een voortdurende bescherming tegen UV de voorkeur.

De gehele behandeling met a-HYCID® producten
kan zonodig na zes maanden herhaald worden.

Samenvatting
Voorbereiding van de huid thuis:
•
•

a-HYCID® Gel 10% pH 3.8
Beschermen met a-HYCID® Spezialpflege (A) met UVA- en UVB-filter

In de praktijk van de schoonheidsspecialiste:

•
•
•
•

Reinigen en ontvetten met a-HYCID® Spezialreiniger (bevat geen alcohol!)
Peeling met a-HYCID® Gel 30%
Kalmeren en verzorgen met a-HYCID® Neutralisator
Beschermen met a-HYCID® Spezialpflege (A) met UVA- en UVB-filter

Ingrediënten per product
a-HYCID® 10% (pH = 3.8):
AQUA • POLYACRYLAMIDE (AND) C13-14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7 • L-LACTIC
ACID • OCTYLDODECANOL • SODIUM CITRATE • XANTHAN GUM • L-TARTARIC ACID •
SALICYLIC ACID • o-CYMEN-5-OL • SODIUM BENZOATE.

a-HYCID® Spezialpflege:
AQUA • DIBUTYL ADIPATE • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • DIETHYLAMINO
HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE • OCTOCRYLENE • ETHYLHEXYL TRIAZONE •
ARACHIDYL ALCOHOL (AND) BEHENYL ALCOHOL (AND) ARACHIDYL GLUCOSIDE •
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE • GLYCERYL MONOSTEARATE
• TOCOPHERYL ACETATE (NATURAL SOURCE VITAMIN E) • GLYCERIN (AND) CARICA
PAPAYA FRUIT EXTRACT • POLYACRYLAMIDE (AND) C13-14 ISOPARAFFIN (AND)
LAURETH-7 • BISABOLOL • SODIUM STEAROYL LACTYLATE • p-ANISIC ACID • CITRIC
ACID (AND) PROPANEDIOL (AND) SALICYLIC ACID • XANTHAN GUM • GLYCERYL
CAPRYLATE.

a-HYCID® Spezialpflege - A:
AQUA • GLYCERYL STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND)
CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE • OCTOCRYLENE • DIBUTYL ADIPATE
• CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL
TRIAZINE • GLYCERIN (AND) CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT • TITANIUM DIOXIDE •
ETHYLHEXYL SALICYLATE • PROPYLENE GLYCOL • ETHYLHEXYL TRIAZONE • TOCOPHERYL
ACETATE (NATURAL SOURCE VITAMIN E) • DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL
BENZOATE • BISABOLOL • POLYHYDROXYSTEARIC ACID • ALUMINA • ALUMINIUM
STEARATE • PHENOXYETHANOL • CITRIC ACID (AND) PROPANEDIOL (AND) SALICYLIC
ACID • o-CYMEN-5-OL • SORBIC ACID • ETHYLHEXYLGLYCERIN.

a-HYCID® Softgel 30%:
AQUA • L-LACTIC ACID • CITRIC ACID • L-TARTARIC ACID • POLYACRYLAMIDE (AND)
C13-14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7

a-HYCID® producten voor thuisgebruik:
®

• a-HYCID Gel 10% pH 3.8
®
• a-HYCID Spezialpflege (dagcrème)
Voor de normale tot droge huid.
®

50 ml
50 ml

AQUA • ALOE BARBADENSIS • STEARYL HEPTANOATE (AND) STEARYL CAPRYLATE •
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL • HAMAMELIS VIRGINIANA DISTILLATE (AND)
ALCOHOL (AND) BUTYLENE GLYCOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • GLYCERIN (AND)
SODIUM LACTATE (AND) LACTIC ACID (AND) TEA-LACTATE (AND) SERINE (AND)

• a-HYCID Spezialpflege-A
Voor de vette huid of acne huid.

a-HYCID® Neutralisator:

(dagcrème)

UREA (AND) SORBITOL (AND) SODIUM CHLORIDE • ALLANTOIN • TOCOPHERYL

50 ml

ACETATE (NATURAL SOURCE VITAMIN E) • TRIETHANOLAMINE • CARBOMER •
SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • PHENOXYETHANOL • CAPRYLYL GLYCOL •
ETHYLHEXYLGLYCERIN.
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