
 

 

Easy Phen Very Light®  

 

Wat is een Easy Phen Very Light® behandeling?  

De ouder wordende huid kenmerkt zich door verslapping, pigmentvlekken en onregelmatigheden. 

Easy Phen Very Light® is de lichtste van een serie ‘diepe peelings’ en is zeer geschikt voor de 

behandeling van vorderende huidveroudering.  Easy Phen Very Light® zorgt voor een liftend en 

verstrakkend effect. De peelingformule verwijdert dode huidcellen en oneffenheden, zorgt voor een 

gladder oppervlak, verbetert de structuur van de diepe huidlaag en stimuleert de aanmaak van 

collageen en elastine. De huid wordt egaler, pigmentvlekken verminderen, poriën worden minder 

zichtbaar en de huid gaat zich vernieuwen en verstevigen. De peeling is geschikt voor de huidtypes I 

t/m IV. 

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De Easy Phen Very Light® bestaat uit één peelingsessie. Het eindresultaat blijft 8-12 maanden 

zichtbaar. Daarna kan desgewenst een onderhoudsbehandeling plaatsvinden. 

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

Dit zijn de onderdelen waaruit de behandeling door de huidtherapeut kan bestaan: 

Q Intakegesprek  

o Tijdens het intakegesprek zal de huidtherapeut u goed informeren over 

bijbehorende thuisproducten. Ook zal er dan bepaald worden of er voorafgaand aan 

de behandeling al gestart moet worden met deze producten.  

Q Huidanalyse met behulp van de A ONE SMART 

o Eerst wordt de huid gereinigd. Daarna wordt de conditie van de huid met een 

gespecialiseerd huidanalyse apparaat in kaart gebracht.  

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels. 

Q Easy Phen Very Light® 

o Het gezicht wordt in 5 zones verdeeld. Vervolgens wordt de peelingvloeistof 

aangebracht. Dit gebeurt in meerdere lagen, om de juiste huidreactie te krijgen en 

dieper in de huidlaag te komen. Tot slot volgt een masker, voor een sneller en beter 

herstel van de huid. 

  



 

 

 

Na de behandeling 

o U kunt last krijgen van tranende ogen. Daarvoor krijgt u een oogzalf mee. 
o Direct na de behandeling kan de huid erg rood zijn, warm aanvoelen en kan er 

sprake zijn van enige zwelling.  
o Op dag 2 voelt de huid strak en droog aan. De zwelling neemt langzaam af. Ook 

kunnen er donkere vlekken zichtbaar worden waar eerst pigment aanwezig was. 
Deze verkleuring kan ontstaan omdat de bovenste huidlaag loslaat.  

o Vanaf dag 3 kan de huid gaan vervellen, meestal eerst rondom de mond. Dit kan 

duren tot dag 8.  

Nazorg 

Q U heeft 5 producten meegekregen. De drie ‘post peel’ producten dient u de eerste weken na 

de behandeling te gebruiken. De twee ‘post peel care’ producten mag u nog niet gebruiken.  

Q Dag 1-2: de pas behandelde huid mag niet meer gereinigd worden en in contact komen met 

water de komende 48 uur.  

Q Dag 1-3: vermijd contact van de pas behandelde huid met metalen voorwerpen (sieraden). 

Q De huid kan na de behandeling kwetsbaar en gevoelig zijn. De eerste 4 weken mag u NIET 

scrubben, geen exfoliërend product gebruiken en geen vette zalven/crèmes aanbrengen. 

Q Voor optimale genezing van de huid en het minste risico op littekenvorming is het erg 

belangrijk om NIET aan de loslatende velletjes te trekken. 

Q Indien uw huid nattend wordt, dan brengt u de regelmatig het ‘post-peel’ poeder aan. Dit 

stadium kan wel 6 dagen duren. Zodra de huid droog blijft kunt u er vaseline op doen. De 

vaseline lost het poeder op. Vanaf dat moment mag u de ‘post peel care’ producten gaan 

gebruiken. 

Q Heet douchen, sauna, hammam en zwemmen wordt afgeraden tot 2-3 weken na de peeling.  

Q Dag 7: u kunt weer make-up gaan gebruiken.  

Q Tot 6 weken na de peeling is de huid extra gevoelig voor zonlicht. Hierdoor is het van belang 

dat de huid goed beschermd wordt tegen de zon. Gebruik dagelijks (het liefst elke 2 uur) de 

verkregen zonbescherming met SPF50. 

Q Overleg met de huidtherapeut voor eventueel een post treatment foundation. 

Behandelrisico’s 

Q Bij gebruik van eigen producten (reiniging, dag- nachtcrème en UV-bescherming) tijdens het 

behandeltraject bestaat de kans op een ongewenste huidreactie.  

Q Na de behandeling gaat de huid vervellen. Krabben of pulken vergroot het risico op infectie, 

littekens en pigmentvlekken. 

  



 

 

 

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Wanneer u een ongewenste reactie krijgt; 
Q Huiduitslag en/of ernstige jeuk; 

Q Koorts en/of koorstuitslag; 
Q Bij ernstige pijn in het behandelde gebied. 

Instemmingsverklaring 

Voorafgaand aan het starten van het behandeltraject tekent u een instemmingsverklaring. Hiermee 

verklaart u dat u alle informatie goed heeft begrepen en geeft u akkoord voor de behandeling. 

Kosten  

De kosten van de Easy Phen Very Light® behandeling worden tijdens de intake met de huidtherapeut 

met u besproken. De kosten dient u na aanvang van de behandeling te voldoen. 

Uw afspraak 

Als u verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren 

aan ons doorgeven.  

 
 
 
 
 

Als u vragen heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken van 09:00 tot 17:00 uur op  
telefoonnummer 072 203 40 34 (Alkmaar) / 020 215 61 56 (Amsterdam) 

In noodgevallen wordt u buiten deze tijden doorverbonden met de dienstdoende arts. 
 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Qyoutis, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar 
of klachten@qyoutis.nl. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. 

U kunt de informatiefolder over ons privacy beleid opvragen bij het secretariaat of ga naar www.qyoutis.nl 


