Sommige indicaties zijn niet geschikt om te behandelen met een operatie of met Botox ®. Juist dan is
een behandeling met hyaluronzuur-injecties een uitkomst.
In het lichaam komt van nature hyaluronzuur voor. Onder andere in de huid, waar het
verantwoordelijk is voor het vasthouden van water en zo de huid spankracht geeft. Deze natuurlijke
voorraad hyaluronzuur neemt met de jaren af. Een behandeling met Restylane herstelt het
hyaluronzuur- én vochtgehalte van de huid.

Hyaluronzuur wordt gebruikt om allerlei rimpels te behandelen, zoals de neus-lippen-plooien en de
marionetlijntjes (de lijntjes vanuit de mondhoeken). Ook liplijntjes en rimpels op de wangen kunnen er
mooi mee gecorrigeerd worden. Bovendien wordt hyaluronzuur gebruikt voor het vullen van
gezichtscontouren zoals bij de wangen, lippen en traangootjes.

Restylane is één van de vele ‘fillers’ op basis van hyaluronzuur die tegenwoordig verkrijgbaar zijn.
Restylane is echter uniek doordat het de enige injectable is met NASHA (Non Animal Stabilized
Hyaluronic Acid).
NASHA is het eerste stabiele, biologisch afbreekbare hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong en
wordt onder zorgvuldig gecontroleerde condities op een gepatenteerde wijze geproduceerd in
Uppsala, Zweden. Belangrijk is dat door deze wijze van produceren Restylane uitermate veilig is én
veel langer een mooi effect geeft dan andere hyaluronzuren.
In de Verenigde Staten is Restylane door de Food and Drug Administration goedgekeurd. Inmiddels
zijn wereldwijd in de afgelopen twintig jaar al twaalf miljoen behandelingen met dit product
uitgevoerd.

De vijf verschillende soorten Restylane verschillen wat betreft de grootte en vorm van de partikels
waaruit de hyaluronzuur-gel is opgebouwd, van klein naar groot:
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Restylane Vital - geeft verbetering van de huidconditie
Restylane - voor lijntjes en lipcontouren
Restylane Perlane - voor grovere lijnen en volume
Restylane Lipp - voor lipvolume
Restylane Sub-Q - voor gezichtsvolumeherstel

De behandeling met Restylane bestaat uit een reeks injecties waarbij het materiaal in of onder de huid
wordt geïnjecteerd. Afhankelijk van de plaats en uitgebreidheid van de behandeling, kunt u in
samenspraak met uw arts ervoor kiezen het te behandelen gebied te verdoven met een crème of
verdovingsvloeistof. Bespreek wat in uw geval het meest comfortabel zal zijn. De behandeling met
Restylane duurt meestal 15 tot 30 minuten en geeft direct resultaat.

Een van de eigenschappen van Restylane is dat de huid wordt aangezet tot het produceren van nieuw
collageen. Om hiervan optimaal gebruik te maken kan het zijn dat uw arts een serie behandelingen
voorstelt, een zogenaamd behandelregime.
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Daarbij wordt tussen 2 behandelingen enkele maanden pauze gelaten om de cellen in de huid de
gelegenheid te geven de huid te verstevigen. Zo heeft de daaropvolgende behandeling nog meer
resultaat.

Direct na de behandeling wordt gestart met het koelen van het behandelde gebied met behulp van
een koud kompres. Hierdoor vermindert de zwelling snel en minimaliseert u de kans op blauwe
plekjes.

Deze ingreep wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Een precieze opgave van de
kosten krijgt u nadat de arts uw wensen en de mogelijkheden heeft besproken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esthetisch Centrum Jan van Goyen:
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
020 – 305 5874
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Op onze website www.ecjanvangoyen.nl vindt u ons klachtenreglement onder: over ons – klachten.
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