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Facial Behandelprotocol Hyperpigmentatie 
 

Stap Fase Onderwerp 

Stap 1 Huidanalyse  

Stap 2 Foto’s & 
documenteren 

Foto’s maken en alle gegevens documenteren 

Stap 3 Reiniging Reinig de huid met Tri-phase cleanser of CLR Foam Cleanser 
(afhankelijk van huidconditie) en verwijder alle make-up. 
Reiniging verwijderen met meerdere warme kompressen. 

Stap 4 Diepte reiniging Microderm Exfoliant aanbrengen en 5 minuten laten inwerken, 
eventueel inmasseren. Afnemen met een lauw/warm kompres. 
Cliniprep over de huid sprayen en minimaal 15 sec laten 
intrekken. 

Stap 5 Serum Breng de DP Antioxidant Cocktail en daarover DP Brite Lite aan. 

Stap 6 Massage Breng de DP Retinal Active aan + eventueel DP CBD elixer voor 
een groter glijvermogen en weerstandvergroting van de huid. 
Masseer de huid naar wens. Denk hierbij ook aan een 
bindweefselmassage, drukpunten, cupping etc. Houdt met de 
massage keuze rekening met eventuele dermale microneedling 
behandelingen binnen 6-8 weken. 
Afsluiten met een lauwwarm kompres. 

Stap 7 Peeling Ontvet/prep de huid met alcohol 70%.  
Breng met een gaasje of DP kwast de Uber PRO Peel aan. Breng 
2-3 passages aan over het gehele behandelgebied.  
Eventueel hyperpigmentatievlekken extra peelingvloeistof 
aanbrengen en etsen (inwrijven).  
De peeling maximaal 15 minuten laten inwerken.  
Tip: Hoe meer vloeistof en des te langer de inwerktijd des te 
intensiever de peelwerking. 

Stap 8 Neutraliseren / 
Masker 
  

Neutraliseer de Dp Peeling met het Brite Lite 3D Sculptured 
masker aan en laat 10-15 minuten inwerken.  
Verwijder het masker.  
Verwijder achtergebleven maskerresidu met een lauw warm 
kompres. 

Stap 9 Optioneel  
LED Masker 

Breng LumaFuse masker aan. 
Breng daarover het DP LED Mask aan voor 10 minuten. 
LED Mask en LumaFuse mask verwijderen. 
Nareinigen met een lauwwarm kompres. 

Stap 10 Afsluiting Spray de CliniPrep over de huid en laat min. 15 sec. intrekken. 
Breng Brite Lite aan met daaroverheen de DP Vitamin Rich 
Repair of Skin Veneer. 
Breng hierna Cover Recover deppend aan. 

Stap 11 Product advies Product advies voor thuis 
Geef nazorgprotocol mee naar huis 

Afhankelijk van de huidconditie en het type massage, kunnen de massage en peeling ook worden 
omgedraaid. 


