
 

Acne  
 
 
 
 
Voor de acnebehandelingen gebruiken wij  
de producten van Alexandre Fabelle. 
 
 
Alexandre Fabelle biedt voor elke acne huid oplossingen op korte én lange termijn. Met de 

behandeling zetten we de eerste stap waardoor de activiteit van acne al vermindert. Om het 

afnemen van de activiteit vast te houden wordt met de producten voor thuis dit proces voortgezet 

waardoor de talgproductie gereduceerd wordt en daardoor ontstekingen continue worden geremd 

en op termijn verminderen. Al naar gelang de ernst van de acne zullen er vervolgbehandelingen in de 

salon nodig zijn. 

Wat doen we tijdens een reinigende acne behandeling? 

 Reinigen 

 Dieptereiniging 

 Onzuiverheden verwijderen 

 Black mask 

 Aangepaste dagcrème 

Kosten: 30 min €32,- 

Ipl Acne behandeling 

Acné ontstaat door overmatig talg, dat de poriën blokkeert, waardoor bacteriën ophopen en zich 

snel vermenigvuldigen. Het blauwe licht van de IPL doodt de P.Acnes bacterie. Dit licht op een 

specifieke golflengte, kalmeert de huid en zorgt voor een specifiek absorptie vermogen, dat er 

zuurstof in de huid wordt gevormd. De acne bacterie die diep in de porie zit leeft namelijk zonder 

zuurstof en wordt zo gedood. De ontstane warmte maakt het talg weer vloeibaar, waardoor de huid 

het op een natuurlijke manier kan wegwerken. Het IPL licht stimuleert ook de collageenproductie, 

wat een positieve werking heeft op het helingsproces van de huid. 

De ipl wordt toegepast bij mensen die ontstekingen hebben. De behandelingen vinden 1x per week 

plaats. Een behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten. Hoeveel behandelingen je nodig hebt is 

afhankelijk van de ernst van de acne en de conditie van de huid. 

Het beste resultaat krijg je door de ipl te combineren met een goede huidverzorging.  

Nadat je klaar bent met deze behandeling is het van belang om de talg aan te pakken. Dit doe je met 

een reinigende acne behandeling. Hierbij maak je de huid schoon en verwijder je de onzuiverheden. 

 

 



 

Acne behandeling met de Botanical PeeL 

Voor wie is de Botanical Peel geschikt? 

Voor de huid met regelmatig terugkerende onzuiverheden en welke grove poriën en vlekken 

vertoont welke puistjes hebben achtergelaten. 

De Botanical Peel behandeling: 

Deze peeling geeft verbluffende resultaten bij acne, vette huid en de huid met grove poriën, maar 

ook bij de post-acne huid met vlekken. De peeling werkt huidvernieuwend.  

Kosten: Botanic peel tijdens een acne behandeling 45 minuten € 40,- 

 

Vergoedingen acne behandeling. 

Wij zijn aangesloten bij de AnBos en hebben de specialisatie acne. Informeer bij je verzekering voor 

de vergoedingen voor acne. 

 

 

 


