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KİMYASAL PEELİNG 

 
Cilt yenileme işlemlerinde derinin kontrollü olarak belirli bir katmana kadar soyulup yeni bir 

deri oluşumunu sağlamaktır. Kimyasal peeling cilt tonu renk eşitsizliklerinde, kalınlaşmış 

keratimize ciltlerde kırışıklık, leke, akne ve dermatit komedonojik cilt problemlerinde 

uygulanan meyve asitleri olarak adlandırılan ciltte onarım, yenilenme ve derinlemesine 

arınma ve yapılanma sağlayan soyucu etkisi olan uygulama yöntemi. Cildin epidermal 

tabakasında (üst tabakada) amaç hasarlı yüzeyi kontrollü bir şekilde soymaktır. Uygulama 

öncesinde gözler pamuk ile kapatılır, dudaklar vazelin sürülerek korunur, fırça kullanılarak 

peeling tedavinin boyutuna göre karışım veya tek olarak peeling uygulanır. Kimyasal peeling 

mutlaka kış döneminde ve koruma altında uygulanması gereken bir işlemdir. Yüksek faktörlü 

güneş koruyucu kullanılmalı, güneşten kaçınılmalı, alkol içeren cilt temizleyicilerden uzak 

durulmalı, işlem sonrası lazer epilasyon solaryum uygulanmamalı. 

 

Kimyasal peeling risk ve komplikasyonları  

 

Kimyasal peeling uzman ellerde uygulanmalıdır. Açık yara enfeksiyonel durumlarda 

uygulanmamalı. Uygun ve doğru asit derece ph seçimi çok önemlidir. Hafif lekeli bir cilde 

Yüksek oran peeling uygulandığında ciltte kalınlaşma koyulaşma oluşabilir. Sonuç olarak 

asidin ciltten uzaklaştırılması ve nötralize zamanlaması çok önemlidir. 

 

 

 

MEKANİK PEELİNG 

 
Mekanik Peeling (Dermabrazyon), uygulaması deri yüzeyindeki pürüzlü görünümü azaltmaya 

yönelik cildi zımparalama işlemidir. 

 

Uygulama derinin en yüzeysel tabakasının soyulması gerçekleşir. Cildin yüzeysel tabakası 

soyulduktan sonra, yaranın iyileşmesiyle ortaya daha pürüzsüz, gergin ve taze bir deri 

tabakası çıkar. 

 

Mekanik Peeling uygulamasıyla; 

- Akne izleri tedavisi 

- Cilt lekeleri 

- Çatlak tedavisi 

- Ameliyat izleri 

- Kollajen dokusunu geliştirme 

- Kırışıklık azaltma 

- Cilt tonu ve nem dengesinin düzenlenebilir. 

 

Mekanik peeling uygulaması sonrasında; 

- Uygulamanın her hangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. 

- Uygulama sonrasında ciltte yaklaşık yarım saat içinde kaybolacak kızarmalar olabilir. 

- Mekanik Peeling sonrasında cilt güneşten korunması gerekir. 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki sorularda verilen boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. 

 

1) Cilt yenileme işlemlerinde derinin kontrollü olarak belirli bir ……………..kadar 

soyulup yeni bir deri oluşumunu sağlamaktır. 

2) Kimyasal peeling mutlaka ……….. döneminde ve koruma altında uygulanması 

gereken bir işlemdir. 

3) Kimyasal peeling uygulamasında uygun ve doğru …….. .derece ph seçimi çok 

önemlidir. 

4) Mekanik peeling uygulaması derinin en yüzeysel tabakasının …………… gerçekleşir. 

5) Mekanik peeling …………ve ……….. tedavisinde kullanılır. 

 

 

CEVAPLAR 

 

1) Katmana  

2) Kış 

3) Asit 

4) Soyulmasıyla 

5) Akne ve çatlak 

 

 


