
Pixel peel®  

 

Wat is een Pixel peel® behandeling? 

De Pixel peel® behandeling is een combinatie van fractional needling en Easy TCA (medium peeling). 

Met de fractional needling behandeling worden er minuscule kanaaltjes in de huid gemaakt door 

middel van kleine naaldjes. De oppervlakkige beschadiging zorgt voor collageen aanmaak, waardoor 

de huid dikker en steviger zal worden. De behandeling is geschikt voor huidveroudering, zonschade, 

(acne)littekens, pigmentatie, grove poriënstructuur en egaliseert de huid.  

De Easy TCA® is een medium peeling die als doel heeft zichtbare huidverbetering te bewerkstelligen. 

Zo wordt celvernieuwing gestimuleerd en worden dode huidcellen verwijderd. De medium peeling 

verbetert de huidstructuur, vermindert pigmentplekken door zonschade, verfijnt de poriën en 

egaliseert de huid. Door deze twee behandelingen met elkaar te combineren, kan de 

peelingvloeistof dieper in de huid penetreren. De Pixel peel® behandeling wordt toegepast bij 

huidtype I-IV.  

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De Pixel peel® behandeling bestaat uit twee of drie behandelingen met een interval van twee tot 

vier weken. Indien gewenst kan er een onderhoudsbehandeling plaatsvinden na 6-8 maanden.  

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 Pixel Peel® 

o Het gezicht wordt in 5 zones verdeeld met een wit potlood. Door middel van de 

fractional needling wordt de huid gecontroleerd beschadigd. 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 Direct na de behandeling is de huid rood en kan er lichte zwelling ontstaan. 
o Dag 1: de behandelde huid mag niet meer gereinigd worden.  
o Dag 2: de huid voelt strak en droog aan. De zwelling neemt langzaam af.  
o Dag 3: de huid gaat vervellen, meestal eerst rond de mond. Dit kan duren tot dag 8.  

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

erg belangrijk om niet aan de loslatende velletjes te trekken. 

Nazorg 

Q Bij aanvang van de behandeling ontvangt u (afhankelijk van de hulpvraag) een drietal 

producten. U wordt geacht alleen deze producten gedurende het hele behandeltraject te 

gebruiken en overige producten ten tijde van het behandeltraject NIET te gebruiken.  

Q Na de behandeling gelieve 48 uur geen make up aanbrengen op de huid. 

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

behandeling.  

Q Tot zes weken na de behandeling 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. 

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, 

littekentjes 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 Pixel peel® 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qyoutis.nl/


 

Thuisadvies voor- en na de behandeling Pixel Peel®  

 

Product  Product gebruik  Voor behandeling Na behandeling  

Cleanser Foam  

 

Reinig het gezicht ’s ochtends en ’s 
avonds met Cleanser Foam. Cleanser 
Foam kan zowel droog (afnemen met 
wattenschijfjes) als nat (afspoelen met 
water) worden gebruikt.  
 
Breng een pompje op een 
wattenschijfje aan en brengt het met 
een lichte druk aan op de huid.  
Of 
Breng een pompje op schone handen 
aan en masseer de Cleanser Foam op 
de huid. Spoel af met water en droog 
de huid voorzichtig met een schone 
handdoek.  
 

X X 

Blending Bleaching Cream 

 

Blending Bleaching Cream voorkomt 
en behandelt hyperpigmentatie, 
vermindert pigmentvlekken en helpt 
de huid bij de synthese van 
pigmentcellen. 
 
Gebruik tweemaal daags na de 
reiniging de crème op een droge huid 
aan. Laat de crème 6 minuten 
intrekken voordat er een andere 
crème gebruikt wordt.  

X X 

Melablok HSP® SPF 50+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melablock HSP® SPF 50+ is een unieke 
zonnebrandcrème die activatie van 
pigment afremt. Melablock HSP® SPF 
50+ beschermt namelijk niet alleen 
tegen licht (uv) en tegen activatie door 
warmte, maar beschermt ook tegen 
de schadelijke effecten van kunstlicht 
(blauw licht) en infrarood licht. 
 
Gebruik de SPF na de creme in de 
ochtend. Herhaal dit gedurende de 
dag, zodat u altijd beschermt bent 
tegen de zon. 
 

X X 

 



 

IPLASE Mask 

 

IPLase Mask is geïndiceerd voor snel 
herstel van de huid na intensieve 
behandelingen zoals een peeling. 
Het neemt erytheem weg, maakt de 
huid rustig en bevordert het herstel 
van de huid. 
 
Gebruik de IPLASE zowel ‘s 
ochtends als ’s avonds, gedurende 
twee weken.  

 X 

 


