
 

Dermaplaning 

 

Heb je veel donshaartjes ( vellus haar ) en wil je een super gladde huid en een 
mooie glow? 

Dermaplaning is de nieuwste trend uit Amerika waarbij donshaartjes en dode 
huidcellen tegelijkertijd worden verwijderd door middel van een chirurgisch mesje 
speciaal ontwikkeld voor Dermaplaning. Wij zijn getraind door en gebruiken de 
professionele en veilige producten van Dermaplane – PRO. 

Wat is Dermaplaning 

Dermaplaning is een behandelmethode met een speciaal chirurgisch mesje voor 
het verwijderen van donshaartjes en dode huidcellen. De behandeling is absoluut 
niet pijnlijk. Het is een trend in Amerika door de mooie resultaten en het is nu 
overgewaaid naar Nederland. Het wordt al meer dan 40 jaar gebruikt in medische 
praktijken om de huid voor te bereiden op o.a. laserbehandelingen en chemische 
peelingen.  

Waarom zou je kiezen voor Dermaplaning 

• Indien je donshaartjes wil verwijderen 
• Indien je dode huidcellen wil verwijderen 
• als je last hebt van irritaties na het harsen of ontharing crème 
• een egalere huid wil zodat je make-up er veel mooier uitziet 
• fijne lijntjes, pigmentvlekjes en verstopte poriën wil verminderen 
• je een mooie GLOW wil 

 

Voor wie is deze behandeling niet geschikt 

• bij het gebruik van bloedverdunners en aspirine 
• bij het gebruik van aspirine 
• bij open wondjes of een verbrande huid 
• indien je een orale kuur Accutaan of Isotretinoine gebruikt 
• tijdens een antibiotica kuur of gebruik van Hydrocortisonen 
• bij een actieve koortslip 
• bij huidkanker en eczeem 
• bij actieve rosacea 
• bij Fillers, Botox, IPL, Chemische peelings geldt een wachttijd van 2 weken 

voor en 2 weken na een behandeling 
• Indien je veel hyperpigmentatie vormt raden we je aan 2 weken een 

melanineonderdrukker te gebruiken. Wij zullen je dit uitleggen hoe te 
gebruiken. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Krijg ik dikker en donkerder haar na deze behandeling 

Nee, de huidige aanwezige haartjes houden dezelfde structuur en kleur en zullen 
niet sneller gaan groeien. Donshaar blijft donshaar! De reden waardoor er 
verandering kan komen in het haarpatroon is bij gebruik van bepaalde medicatie, 
hormonale veranderingen tijdens pubertijd of overgang, PCOS of een ziekte aan de 
bijnieren. 

 
Hoe verloopt de behandeling 

• De behandeling start met een goede reiniging van de huid  
• Daarna brengen we de speciale prep solution aan die de eerste dode 

huidcellen verwijderd. Deze bevat melkzuur en salicylzuur.  
• Vervolgens brengen we de Nourishing olie aan om soepel over de huid te 

kunnen glijden. 
• we starten met de Dermaplaning en glijden zachtjes met het mesje over 

de huid.  We behandelen het gezicht en de hals. 
• met een milde enzymen peeling worden de laatste dode huidcellen 

verwijderd 
• we brengen een heerlijk hydraterend en verzachtend masker aan 
• tenslotte een kalmerende crème en een SPF 40 om je huid te beschermen 

tegen UV-straling. 
 

Na de behandeling 

• Enige roodheid is heel normaal. Dit trekt vaak binnen 1-2 uur weg. Wordt de 
behandeling gecombineerd met een Nimue facial dan kan het iets roder zijn. 
Voed de huid goed met een hydraterende crème en gebruik altijd een SPF 
40. Na 24 uur kunt u weer een minerale make-up gebruiken. Gebruik altijd 
schone make-up sponsjes en kwasten. 

Wanneer kan ik de behandeling herhalen 

Afhankelijk van de snelheid van de haargoei adviseren we 1 behandeling per 4 tot 6 
weken.  

 
Belangrijk voor en na de behandeling 

Indien je producten gebruikt met Retinol ( vitamine A-zuur) dan is het aan te 
bevelen hier 5 dagen voor de behandeling mee te stoppen en dit weer 5 dagen na 
te behandeling te gaan gebruiken. Gebruik altijd een SPF 40. Vermijd te warm 
douchen en intensief sporten tot zeker 24 uur na de behandeling. Vermijd sauna en 
zwemmen tot 48 uur na de behandeling. 


