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Patientinformation: Kemisk peeling 
Hvad er kemisk peeling?  

En peelingbehandling på klinik er en effektiv ”hovedrengøring” af huden, som giver gode muligheder for at 
tilpasse behandlingen efter hudtype og behov og dermed få den bedst mulige effekt. 

Peeling er en behandling af hudoverfladen med en kemisk opløsning.  

Ansigtet, halsen, brystet/brystpartiet, ryggen kan behandles på Klinik nativus. 

Peeling med f.eks. NeoStrata Glycolsyrepeel er på en gang skånsom, pålidelig og super effektiv, som 
grundlæggende element i hudplejebehandling. Peelingbehandling har mange kosmetiske og terapeutiske 
fordele. 

Alle kan drage nytte af behandlingen uanset hudtype og uanset hvor alvorligt huden er skadet af 
omgivelserne. Peelingbehandling kan anvendes til flere hudgener såsom Acne, uren hud, fedtet hud, mat 
hud, gulbleg hud. Rosacea og sensitiv hud, ujævn hudtone (pigmenteringer) Melasma, Keratosis pilaris. 
Behandlingen anvendes også til hudforyngelse/rejuvenation/antiaging, fine linjer/rynker. Peelingbehandling 
er også en fremragende suppleringsbehandling til laserbehandling f.eks. før en IPL eller FRAX behandling. 

Hvad går behandlingen ud på og hvilken effekt har behandlingen?  

Der anvendes forskellige styrker og sammensætninger for at opfylde den enkelte patients behov så optimalt 
som muligt. De forskellige opløsninger som anvendes i peelingbehandling afgør dybden af peelings effekten. 
Kemisk peeling inddeles i tre kategorier: overfladiske, mellemdybe, og dyb peeling.  
De forskellige peelinger kan  

• Fjerne tørre hudceller fra hudoverfladen 
• Reducere store porer og ar, overfladiske pletter  
• Reducere overfladisk hudtone/pigmentureglmæssigheder i huden 
• Stimulere dannelsen af elastiske fibre og kollagen i hudens øverste lag 
• Reduktion af fine linjer og rynker i huden. 

På Klinik nativus anvendes: 

• Rejuvenating Peel med frugtsyre (Glykolsyre, Glycolic Acid) Denne peeling anvendes ved 
førstegangsbehandling. 

• Clarifying Peel (Mandelsyre og Citronsyre) Denne peeling anvendes til fedtet eller acnetilbøjelig hud, 
herunder udvortes acnear og pletter. 

• Brightening Peel (Citronsyre) Denne peeling anvendes til hud med ujævn 
pigmentering/misfarvninger, herunder Melasma. 

• Retinol Peel (Retinol 3 %) Denne peeling virker eksfolierende, udjævner og styrker huden, hvilket 
minimerer af fine linjer og rynker. Stimulerer hudens egenproduktion af hyaluronsyre og kollagen. 
Denne peeling påføres på klinikken og patienten forlader klinikken med peelingen siddende på 
huden. Efter ca. 3-8 timer skal patienten selv fjerne peelingen. 
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På klinik nativus tilbydes der efter nogle peelinger reparerende efterbehandlinger, som kan reducerer rødme 
og afhjælper huden med at restituere sig.  

F.eks.: 

Bionic Oxygen Recovery. Indeholder molekylære ilt og PHA-sammensætning. 

Bionic Face Serum. 10 % laktobionisk syre, A-, C- og E-vitamin. 

Aminofil Complex. Et serum, som indeholder patenteret Aminofil, der øger effekten af udført antiaging-
behandling. 

Hvordan foregår behandlingen? 

1. Huden afrenses for eventuel make-up.  
2. Følsomme områder omkring øjne, mund, næsefold beskyttes med vaseline. Øjne afdækkes med vat. 
3. Peelingen påføres med en speciel pensel. 
4. Der neutraliseres med en peel neutralizer, som sprayes på huden. En boblende reaktion.  
5. Eventuel reparerende efterbehandling. 
6. Creme, Serum efter hudtyper og peeling behandling påføres. 

Der anbefales hjemmepeeling: NeoStrata Smooth Surface Daily Peel Pads . En forholdsvis mild 
peelingbehandling, som underbygger et godt resultat. 

Kan der forekomme uønskede virkninger? 

Umiddelbart efter peelingen er der en sviende eller brændende fornemmelse. Rødme i et par timer eller 
længere. Huden kan blive bleg og afskalning kan forekomme. En markant reaktion kan forsætte i op til tre 
uger med rødme og skorpedannelse. 

Soleksponering skal undgås indtil huden er restitueret. 

Akuttelefonen er altid åben: 40448815 

Hvor ofte kan behandlingen gentages? 

Vi anbefaler 4-6 behandlinger med 3-4 uger imellem, hellere flere knap så kraftige peelings, så hverdagen 
kan fortsættes uden større hudreaktion 

Forsigtighedsregler  

Behandlingen gives ikke til gravide eller ammende, ved kendt allergi overfor Glycolsyre, ved forkølelsessår 
herpes simplex, bakterielle infektioner i huden, på områder under sårheling, på områder med nylig udført 
strålebehandling, soleksponeret hud inden for de sidste 1-2 måneder, medicinsk behandling med Isotretionin 
eller Neotigason inden for de sidste 6 måneder. 

Information og samtykke  

Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om behandlingen og 
mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en bisidder.  
Efter den mundtlige information kan du umiddelbart behandles. Inden behandlingen påbegyndes skal du 
samtykke til behandlingen og risici. 
Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal. 

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til behandling og 
risici. 
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