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Een nieuwe, jonger uitziende huid 
 
Mooie resultaten na slechts 1 behandeling en na een kuur van 
3 peelsessies een verbeterde huidstructuur met een optimaal 
stralende huidteint ³

• Zichtbare verbetering van de ruwe, oneffen huid ³ 
• Helpt milde tot matige zonbeschadiging te minimaliseren ³
• Verkleint de poriën ³

Vraag je huidspecialist welke aanpak met Obagi Blue Peel 
RADIANCE® voor jou het meest effectief is!

Optimaliseer de resultaten met Blue 
Peel RADIANCE® door toevoeging van 
Obagi®Medical systemen/producten

 
Transformeer – Leg de basis voor een zichtbaar nog beter 
resultaat door 4 à 6 weken voor aanvang van de eerste peeling 
met een Obagi System op maat te beginnen¹

Complementeer – Gebruik de Obagi Medical producten/
systemen om het resultaat van de Blue Peel RADIANCE® te 
versterken en behouden. Raadpleeg uw behandelend specialist 
welk Obagi Medical System/producten het meest geschikt zijn 
voor uw huid.

Let the transformation of skin begin!

•  Professional-C® Portfolio  
•  Obagi Hydrate® Hydrate Luxe 
•  Obagi Sun Shield matte broad spectrum



*  Open label studie onder 15 patiënten.

van de patiënten ervaart  
na iedere peeling een 

zachter en frisser  
uitziende huid ³ *

100%

Let op: Blue Peel RADIANCE® chemische peeling is een product dat niet geschikt is voor 
thuisgebruik en/of gebruik door een consument/patiënt zonder toezicht. Het product mag 
alleen gebruikt worden door een gecertificeerd Obagi Expert of een arts.
*Al resultaat na slechts 1 peelbehandeling. Een kuur van 4 tot 6 peelbehandelingen leiden 
doorgaans tot de beste resultaten.

Blue Peel RADIANCE® zorgt voor 
verbetering in huidtextuur en -teint

Op dag 35 (1 week na de derde peeling) was een 
zichtbare huidverbetering waarneembaar in vergelijking 
tot het startpunt ³ * 
 
80% van de patiënten had minstens 1-grade   
verbetering in photoaging en zichtbare lijntjes en rimpels 
100% van de patiënten had minstens 1-grade verbetering 
in voelbare ruwheid. 
 

huidtextuur en -teint

87% van de patiënten gaven aan dat Blue Peel 
RADIANCE®* voldeed aan hun verwachtingen en zouden 
de behandeling aanbevelen bij familie en vrienden ³ *

†De studieresultaten bij een kuur van 3 Blue Peel RADIANCE® peelbehandelingen, 
uitgevoerd met een interval van 2 weken. De getoonde foto’s van de patiënten/
cliënten zijn gemaakt na 35 dagen en de derde peeling. *
‡Getoonde foto’s zijn onbewerkt. Resultaten kunnen variëren.

Het resultaat na 3 peelings is een 
zichtbare verbetering van de huid en 
een stralende teint ³ † 

Startpunt ‡ Dag 35 ‡

Startpunt ‡ Dag 35 ‡

Startpunt ‡ Dag 35 ‡

Peel away the signs of skin aging 
 
Wat is een chemische peeling? 
Een chemische peeling is een minimaal invasieve 
behandelprocedure waarmee het uiterlijk van de huid wordt 
verbeterd. Tijdens de procedure brengt een speciaal hiervoor 
opgeleide huidspecialist de Blue Peel RADIANCE® aan op je 
gezicht (waarbij desgewenst nek, decolleté en handen kunnen 
worden meegenomen) om zo alle dode huidcellen te verwijderen 
en de huidvernieuwing te stimuleren. De sterkte ingrediënten 
van de Blue Peel RADIANCE® penetreren in de huid, waardoor 
de dode huidcellen loskomen. De nieuwe huid die hier onder 
vandaan komt is zachter, verfijnder en egaler van structuur met 
een stralende teint.¹ ²

Obagi Blue Peel RADIANCE® is een peeling die helpt uw huid 
weer egaler, stralender en strakker te maken. Samen met 
uw huidspecialist wordt een behandelplan op maat gemaakt, 
waarmee u onderstaande problemen kunt aanpakken: ¹ ²

• Fijne lijntjes en rimpels

• Milde tot matige photoaging

• Ruwe, oneffen huid

• Grote poriën

• Acné

Onthul een nieuwe mooie huid met  
Blue Peel RADIANCE® 

• Een oppervlakkige peeling, op salicylzuur gebaseerd

• Kan toegepast worden op een breed spectrum  

aan huidtypes

• Bereik in een korte periode fantastische resultaten

• Al na slechts 1 behandeling een strakkere,  

zachtere huid met een frissere uitstraling

• Bereik een maximaal effect met minimale downtime


