
J
e
o-

§
É
U

l
Z

GLOSSY DIE JE RAAKT
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WAT KUNNEI\ WE DCEN TEGEN
PIGMENryLEKJES?

Katia: 'De \?L Various Pulse Light is perfect tegen pigmenwlek-
jes. Hij verbrijzelt pigment als het ware. De vlekjes worden na

behandeling korstjes die van je gezicht vallen. De doun tirue (àe

tíjd na de behandeling dat je nog even last hebt, soms in de vorm

van roodheid of schilfertjes, red.) kan we1 een week aanhouden.

De viekjes kunnen wel terugkomen, dat heeft met aanleg en ge-

drag te maken, hormonen en medicijnen. Het doet een klein

beetje pijn; no pain no gain, anders doet het niets. Soms is één

keer genoeg, soms twee keer. Deze laser kan ook worden gebruikt
regen coupefose en grove poriën.' '

EN TEGEN GRCVE PCRIËN, ACNE EN
ACNELITTEKENS?
Katja: 'Met de \?L kan ik actieve acne behandelen. Daarna rei-

nigt de huidtherapeut de huid, om de talgproductie te reguleren,

ze peelt de huid om dode huidcellen te verwijderen, en ik geef de

juiste medicatie, want acne heeft baatbíj een combinatie van be-

handelingen. Ik schrijf benzolperoxide-antibiotica voor of iso-

tÍetinoine bij sterke acne en diepe ontstekíngen. Sommige zotg-

verzekeraars hebben acnebehandelingen in het aanr,T rllend
pakket, mits ze worden uitgevoerd door een erkend huidthera-
peut of dermatoloog.
De CO2-laser kan grove poriën en acnelittekenties verhelpen,

maar niet in één keer. Dan gaje een proces in van een half iaar,
maar er kunnen mooie dingen vorden bereikt. Je krijgt als het

ware een nieuwe huid.'

WAT RAAD JE AAN BIJ ECZEEM?
Katja: 'Veel mensen §/orden ermee geboren. Ga er mee naar een

specialist, ook als je het op latere leeftijd krijgt. De specialist kan

eczeem behandelen, het ís niet helemaal mijn terreh. Ik kan wel

zeggen: zorg ff met de juiste producten voor dat de huid gezond

en sterk wordt.'

'De COz-laserkan

Tegen huich,erolrdering: \.itamine C
1 Helena Rubinstein Force C 3 met 3 soorten vitamine C die in de

loop van de dag vrijkomen (progressief vrijkomende vitamine C),

met de maximale concentratie van 107o (€ 150).

2 Merino Skincare anti ageíng placenta eyecÍeam met vitamine

85, C en E (€ '14,95 merino-skincare.nl).

3 NovexpeÉ BoosteÍ à la vitamine C bevat gestabiliseerde

vitamine C, vitamine E en provitamine A (€ 66,29 iciparisxl.nl).

4 Perricone MD vitamine C Ester 15 is een serum en treatment

voor de nacht (€ .140 babassu.nl).
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WANNEER KIES JE VOCR BCTCX EN
WANNEERVCCR F LLERS?

Katja: 'Botox is een spierontspanner die wordt gebruikt om

spiertjes te ontspannen, bijvoorbeeld een frons. Fillers worden

gebruikt om te vullen, bijvoorbeeld diepe lijnen.'

HOE KUN JE ZIEN CF IEMAND BOTCX
CF F]LLERS HEEFT GEBRUIKT?

Jetske: 'Als het goed gedaan is kan je dit níet of nauwelijks zien,

zeker bij fillers niet. Als iemand niet meeÍ kan fronsen dan is de

kans wel heel groot dathij of zi1 iets heeft gebruiktl'

WAT/.]N DEVCOR EN NADELENVAN BOTOX
EN F LTERS?

Jetske: 'Door het gebruik van botuline A toxine (Botox is een

merk, red.) en fillers kan de huid een jonger en gezonder aanzien

krijgen. Je kunt door het gebruik van botuline A toxine ook ver-

ergering van rimpels voorkomen, het werkt dus preventief. Als je

te veel behandelingen laat doen, ofhet gebruikt op plekken waar

het niet nodig is, kan het gezrcht er onnatuurliik uit gaan zien. In
Nederland hoef je je over de veiligheid gelukkig weinig zorgen te

maken, mits je je door een deskundíg arts laat behandelen.'

Katja: 'Fillers van hyaluronzuur kunnen we comígeren met een

speciaai lichaamseigen enzym, hyaluronidase, dat is een enorm

voordeel. Als er te veel ofverkeerd gespoten is, breekt dit enzym

het hyaluronzuur versneld af. Maar het is niet iltlid zo heel tr
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