
Bruine vlekken
Tekenen van  
huidveroudering 
Waarom EEn PEEling?

De huid krijgt het dag in, dag uit hard te verduren en boet na ver-
loop van tijd aan uitstraling en schoonheid in. 
De teint wordt vaal, de huid wordt minder soepel, er ontstaan 
rimpels, fijne lijntjes en bruine vlekken.

Een peeling doet de huidlagen waarin deze onvolmaaktheden 
ontstaan sneller exfoliëren. 
Deze behandeling helpt daardoor de celvernieuwing te bevorde-
ren, zodat de huid er weer jonger uitziet, ook zonder esthetische 
chirurgie.

DE VoorDElEn Van EEn Tca-PEEling

• Een natuurlijke en ongevaarlijke procedure
• Wijzigt de vorm van uw gelaat niet
• Doeltreffend en snel
• Goed verdragen
• Geen sociale beperkingen
• Mag het hele jaar door gebruikt worden 

Oplossing 
BRA® 

Of u uw huid wilt laten stralen of diepe rimpels en bruine vlekken 
wilt verwijderen… de BRA®-peeling is de ideale oplossing om uw 
huid er weer jong en stralend te laten uitzien.

Een peeling op maat !
Door de unieke formule van deze peeling kan een oplossing met 
15% of 30% TCA worden bereid, afhankelijk van het gewenste effect. 

rEsulTaTEn 

• Vermindert rimpels en fijne lijntjes
• Verwijdert bruine vlekken
• Vlakt onvolmaaktheden uit
(ruwe huid, onregelmatig huidreliëf, grove huidtextuur) 
• Vernauwt de poriën
• Zorgt ervoor dat de huid er weer jong en stralend uitziet
• Egaliseert de teint
• Verbetert de soepelheid en elasticiteit van de huid

BRA® is een medisch gebruiksvoorwerp en mag 
uitsluitend door uw specialist 
worden aangebracht.
Vraag advies aan uw arts!

Bewezen 
doeltreffendheid
DoElTrEffEnDE WErking Van bra® bij bruinE 
VlEkkEn

Resultaat na 3 behandelingen met een interval van 10 à 20 dagen.
Studie door Dr. E. Duray, Boedapest, Hongarije, 2013.
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DoElTrEffEnDE WErking Van bra®  
bij huiDVErouDEring

Resultaat na 3 behandelingen met een interval van 10 à 20 dagen.
Studie door Dr. K. Lagey,  Antwerpen, België, 2009.
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Verkrijgbaar in de apotheek en parafarmacie.
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LAAT UW SCHOONHEID STRALEN!
DoElTrEffEnDE PEEling TEgEn bruinE VlEkkEn En 

TEkEnEn Van huiDVErouDEring

Aanvullende verzorging
bruinE VlEkkEn

Als BRA® gebruikt wordt voor bruine vlekken, is MELACLEAR® serum de 
ideale aanvullende behandeling om het effect van de peeling te verlengen of om 
nieuwe bruine vlekken te voorkomen.
Dit product is in Frankrijk verkrijgbaar onder de naam MELALIGHT® serum.

huiDVErouDEring

Als BRA® gebruikt wordt voor de behandeling van huidveroudering, is 
FLAVO-C® serum de ideale aanvullende behandeling om het effect van de 
peeling te verlengen, het ontstaan van nieuwe rimpels of lijntjes te vertragen 
en de huid weer een jeugdige uitstraling te verlenen.

Vraag a
dvies 

aan 

uw arts

DOELTREFFENDE PEELING
TEGEN BRUINE VLEKKEN
EN TEKENEN 
VAN HUIDVEROUDERING
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