AH A

AH A
VÄLKO M M E N
H uden påverkas av de dagliga påfrestningar den utsätts för. Unna den M ARIA ÅKERBERG s produkter, som
alla är utan mineralolja och siliconer.
Din hudterapeut hjälper till att skräddarsy den produktkombination som passar bäst för dig.
I denna folder presenteras M ARIA ÅKERBERG s AH A behandling och produkter för ditt ansikte.

PÅ S ALO N G E N
AH A-beh a n d l i n g

Behandlingen inleds med rengöring av huden.
Därefter appliceras en speciell mjölksyra från
sockerbetor, som får verka. Till sist läggs en
svalkande och lugnande Aloe Vera ansiktsmask.
Efter behandlingen kan man känna lätt sveda,
klåda eller värme.

Va d h ä n d er m ed h u d en ?

Den naturliga M jölksyran peelar bort döda
hudceller, samtidigt som collagenfibrerna i huden
stärks. Det är lättare att bli av med pormaskar och
huden blir klarare. På en acnehud kan man av och
till få en uppblomning av problemet innan
förbättring syns.
Bruna fläckar kan bli mindre markerade. Bäst effekt
uppnås på de pigmentfläckar som ligger överst i
hornlagret. Efter första behandlingen kan de dock
framträda mer. För att bibehålla effekten bör du
undvika att utsätta huden för sol.
Där pigmentfläckarna har hormonella orsaker,
kan inte mjölksyran helt motverka uppkomsten av
nya pigmentfläckar.

Va d ä r M j öl ksyra (La cti c Aci d )?

Den M jölksyra vi använder tillverkas av sockerbetor
och är av samma typ, som den vi har naturligt i
kroppen (för att bevara fukt och bygga upp
huden). Denna mjölksyra är helt unik och används
inte av något annat märke i AH A-behandling.

D etta g ör beh a n d l i n g en :

• M otverkar finnar, oren hud, pormaskar och stora
porer.
• Pigmentfläckar kan minskas.
• Stärker collagenfibrerna, vilket kan minska ytliga
rynkor och ärr.
• Passar män och kvinnor i alla åldrar.
• AH A-behandlingar ersätter inte vanliga
ansiktsbehandlingar.
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Pa ssa r n ä sta n a l l ti d

AH A-behandling passar en fet oren hud och när
huden är i behov av en uppfräschning, för att få
bort grå trist hud och ytliga rynkor.
AH A-kurer skall inte göras i anslutning till
solsemester. Bästa period för en AH A-kur är höst
och vinter.

AH A

HEMMA
Vå rd

Resultatet av AH A behandlingen beror mycket på
hur beslutsam du är och i vilket skick din hud
befinner sig i.
För att uppnå bästa resultat är det viktigt att du
även hemma använder M ARIA ÅKERBERG s
produkter, som alla är utan mineralolja och
siliconer.

Föl j u pp beh a n d l i n g en m ed h em prod u kter
för m a xi m a l t resu l ta t.
M jölksyran finns i huden flera timmar efter en
AH A-behandling. Du måste därför vara extra rädd
om din hud både före och efter behandlingen.
Efter AH A-behandlingen skall huden vila till
morgonen efter. Då rengör du huden enligt din
hudterapeuts rekommendationer.

Föl j a n d e prod u kter rekom m en d era s:
Rengöring , ansiktsvatten och dagcreme

U N D VI K

UV-ljus (både utomhus och i solarier): En vecka
före och 4 veckor efter utförd behandling. Det
finns risk för pigmentfläckar om du slarvar med
detta!
Peeling Använd inte någon form av peeling
hemma under behandlingsperioden.
H årborttagning/vaxning: 1 vecka före och efter
behandlingen.
Makeup Undvik makeup från andra märken
under behandlingsperioden.
Träning Svett är surt och kan förstärka
effekten på ett negativt sätt.
AHA-produkter Från andra märken.
Produkter med alkohol Till exempel vissa
ansiktsvatten .
:

:

:

:

:

A-vitamin produkter
Hårspray och parfym
Kyla och vind

anpassas efter hudtyp och används dagligen.
Aloe Vera eller Serum Antirouge används under
din ordinarie creme ur vårt sortiment.
H uden kan bli torrare och du kan behöva förstärka
dina ordinarie produkter med exempelvis någon av
våra Royal Facial Oil - varianter eller Coldpressed
Jojoba Oil .
Eye Cream används morgon och kväll.
Refining Mask används två gånger per vecka.
Foundation , Compact Foundation och/eller
Mineral Powder används dagligen om makeup
skall användas.
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AH A

N ÄR S KA M AN I N TE G Ö RA E N
AH A-KU R?

• Om du äter Roaccutan eller liknande bör du
vänta 6 månader efter avslutad behandling med
att göra en kur.
• Om du skall utsätta huden för sol den närmaste
månaden.
• Om du nyligen gjort en AH A-kur i annat märke.
• Om du äter hjärtmedicin.
Det är mycket viktigt att du följer de råd som din
hudterapeut ger dig för att uppnå bästa möjliga
resultat. H ör av dig till din återförsäljare om du
har frågor.
Vilken dag och tid har vi nöjet att boka in Dig på
en AH A behandling?

Din återförsäljare:
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