Ošetření chemickým peelingem ENERPEEL sestává z tří hlavních fází:
Přípravná domácí fáze u těchto druhů peelingu není nutná .
Před ošetřením se na pokožku aplikuje přípravný roztok ENERPEEL za účelem jejího
dokonalého očištění. Druhou fází je aplikace exfoliačního roztoku.Doba působení roztoku
a počet jeho vrstev musí být předem určeny. Třetí fází je neutralizace.
DÚLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Chemický peeling se neprovádí v ročních obdobích, kdy je zvýšené sluneční záření.
Sluneční paprsky mohou způsobit hyperpigmentaci.V tomto období lze aplikovat jen
specielní chemické peelingy za důsledné ochrany pokožky protislunečnými faktory.
2. Ošetření chemickým peelingem ztenčuje svrchní vrstvu epidermis. Z tohoto důvodu
se funkce přirozené bariéry svrchní vrstvy na určitou dobu změní.
3. Kouření může ovlivnit výsledek ošetření, zvyšuje riziko vzniku jizev a urychluje
znovuobjevení vrásek.
4. Roztok chemického peelingu může po nanesení způsobit píchání či pálení, jehož
intenzita dosahuje vrcholu po 1-2 minutách a nemění se až do neutralizace, po níž
zcela vymizí.
Vrstvy a doba trvání aplikace chemoexfoliačního roztoku ENERPEEL na vybrané oblasti
kůže před jeho neutralizací závisí na fototypu, stupni foto a chrono stárnutí, počtu
předešlých ošetření, délce intervalu mezi ošetřeními, pacientových genetickoetnických předpokladech, typu kůže a subjektivní reaktivitě pacienta, která musí být
pečlivě vyhodnocena během ošetření.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET SEZENÍ NEZBYTNÝCH PRO DOSAŽENÍ CÍLŮ OŠETŘENÍ
Dle stupně postižení kůže a typu problému se jedná většinou o serii 4 sezení po cca 10
- 14 dnech.
POTENCIÁLNÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Nežádoucí vedlejší účinky se mohou objevit během a po ošetření . Jedná se o mírný
otok,zarudnutí,olupování,změny pigmentace,teleangiektázie– rozšíření krevních kapilár
ev.jiné reakce a podráždění.
Po ošetření musí pacient bezpodmínečně dodržovat tyto zásady:
1. Po provedení chemického peelingu dermatologem nemýt po dobu min. 2-3
hod. ošetřená místa vodou! Nejlépe do druhého dne !!
2. Vyhnout se přímému slunečnímu záření, včetně UVA a UVB zářičům. Pacient musí
používat ochranné prostředky proti slunečnímu záření alespoň po dobu 4 týdnů.
3. Pro udržení optimálního výsledku po ošetření chemickým peelingem by měl pacient
používat kosmetické přípravky podporující elasticitu a hydrataci kůže.
4. Jemně čistit ošetřené oblasti a vyhnout se jakémukoliv mechanickému peelingu.

