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Rimpelbehandeling; injectables 
laten uw rimpels verdwijnen
Stoort u zich ook zo aan die kraaien-

pootjes? Baalt u ook van die diepe frons 

tussen uw wenkbrauwen? Zit u niet meer 

lekker in uw vel omdat u er moe en ouder 

uitziet dan u eigenlijk bent? Een behan-

deling met Azzalure of Restylane kan 

rimpels aanzienlijk verminderen of zelfs 

laten verdwijnen! Na een behandeling met 

injectables ziet u er jonger en vitaler uit. 

Voor een specialistische rimpelbehan-

deling kunt u terecht bij Marina Clinic in 

Volendam.

Dynamische en statische 
rimpels
Er zijn twee soorten rimpels: dynamische 

en statische. Dynamische rimpels zijn 

rimpels die ontstaan bij het aanspannen 

van bepaalde spieren in het gezicht, 

bijvoorbeeld lachrimpeltjes en de frons 

tussen de wenkbrauwen. Statische rim-

pels zijn altijd zichtbare rimpels als gevolg 

van het verouderen van de huid, zoals 

bijvoorbeeld de plooien langs de mond-

hoeken. Beide vormen van rimpels zijn bij 

zowel vrouwen als mannen zeer effectief 

te behandelen.

Restylane en Azzalure; 
toonaangevende injectables
Dynamische rimpeltjes behandelen we 

met Azzalure (een botoxproduct) en 

statische rimpels met Restylane (een 

zogenoemde filler). Dat zijn merkproduc-

ten die over de hele wereld worden erkend 

als dé kwaliteitsnorm en in Nederland 

zijn goedgekeurd en geregistreerd. Beide 

injectables zijn respectievelijk 6 tot 12 

maanden werkzaam, waarna ze door 

het lichaam zelf worden afgebroken. In 

beide gevallen is het effect dat rimpeltjes 

als het ware worden gladgestreken: ze 

verminderen zienderogen of verdwijnen 

zelfs helemaal.

Resultaat: een gladder gezicht met 

mooie profiellijnen, vollere lippen en een 

jongere uitstraling. Bovendien verbetert 

de structuur, stevigheid en elasticiteit van 

uw huid. De behandelingen zijn snel, veilig 

en laten geen littekens of andere sporen 

achter op of in het gezicht.

Uiteraard geeft onze specialist vooraf  

uitgebreid advies en uitleg over de 

behandeling met injectables. Het eerste 

gesprek is gratis en verplicht u tot niets. 

Bel ons en maak een afspraak. Dan ziet 

u er binnenkort weer net zo jong uit als u 

zich voelt!
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Zeg rimpels vaarwel met 
Restylane
Bewezen reputatie op het gebied van 

veiligheid

Restylane is één van ’s werelds be-

trouwbaarste en meest gebruikte fillers 

voor versteviging van gelaatstrekken en 

verjonging van de huid. De producten van 

Restylane zijn al bij meer dan 10 miljoen 

behandelingen wereldwijd gebruikt. De 

veiligheid en werkzaamheid van Resty-

lane zijn klinisch aangetoond. Dit wordt 

ondersteund door overtuigende gegevens 

over een periode van 10+ jaar.

Een injectie met Restylane vult volume 

aan en verbetert de jeugdige uitstraling 

van het gezicht; het geeft mooiere pro-

fiellijnen, vollere lippen en minder rimpels. 

Restylane geeft de huid volume terwijl u 

uw natuurlijke expressie behoudt.

Restylane, natuurlijke schoonheid 

van binnenuit

Echte schoonheid komt van binnen. Een 

mooi uiterlijk draagt echter wel bij aan 

een sterker zelfbeeld. Dit zelfvertrouwen 

zorgt ervoor dat u zich goed voelt en 

dat straalt u van binnen en van buiten 

uit. Restylane brengt op een natuurlijke 

manier het beste in u naar boven.

De behandeling; éénvoudig en snel

Het injecteren van Restylane is snel, veilig 

en laat geen littekens of andere sporen 

achter op het gezicht. De filler wordt met 

een zeer dunne naald in kleine hoeveel-

heden in de huid geïnjecteerd, nadat de 

huid eerst oppervlakkig is verdoofd met 

een verdovingscrème. De gel verhoogt het 

vochtgehalte en geeft de huid structuur 

en natuurlijk volume waardoor lijntjes ver-

vagen, de gezichtsvorm wordt versterkt 

of vollere lippen worden gecreëerd. De 

behandeling duurt zeer kort en neemt 

meestal minder dan 30 minuten in beslag. 

De effecten van de behandeling zijn vaak 

direct zichtbaar en Restylane beïnvloedt 

de gezichtsuitdrukking niet. Huidtests zijn 

niet nodig omdat Restylane geen dierlijke 

bestanddelen bevat.

Het resultaat; langdurig maar niet 

blijvend

Een van de grote voordelen van Resty-

lane is dat de effecten lang aanhouden 

maar niet permanent zijn. Een natuurlijk, 

niet-permanent maar wel langdurig 

resultaat. Zo kunt u elke keer opnieuw 

kiezen voor behoud van het resultaat, 

voor aanpassingen of voor een ander type 

behandeling. U behoudt de controle over 

uw uiterlijk.

•  Lijnen en gezichtscontouren: doorgaans 

is na 6-12 maanden een vervolgbehan-

deling nodig.
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•  Lipvergroting: doorgaans is na onge-

veer 6 maanden een vervolgbehande-

ling nodig.

•  Huidverjonging en diepe hydratatie: na 

de eerste intensieve behandeling van 

3 behandelsessies –met 2 tot 3 weken 

tussen iedere sessie– wordt normaal 

gesproken elke 6 maanden een vervolg- 

behandeling aanbevolen.

De duur van het resultaat is afhankelijk 

van veel factoren, zoals huidtype, leefstijl, 

leeftijd, de mate van perfectie die de pa- 

tiënt wenst en de door de arts toegepaste 

injectietechniek.

Restylane, revitaliseert door hydratie 

en volume

Restylane is een kristalheldere gel die 

door middel van biotechnologische tech-

nieken wordt geproduceerd uit gestabili-

seerd, niet-dierlijk hyaluronzuur en water. 

Het hyaluronzuur is een weefselvriendelij-

ke stof die sterk lijkt op het hyaluronzuur 

dat van nature in het lichaam voorkomt. 

Wanneer we ouder worden neemt de 

kwaliteit van ons lichaamseigen hyaluron-

zuur af. Met Restylane vult u de natuurlij-

ke voorraad van hyaluronzuur aan, waar-

door u uw huid revitaliseert en verstevigt. 

Lijntjes verminderen onmiddellijk en dit 

geeft u direct een zachter uiterlijk.

Na de behandeling

U kunt na behandeling met Restylane eni-

ge roodheid, zwelling, pijn, gevoeligheid, 

jeuk en/of bloeduitstorting verwachten. 

Dezelfde reacties die zich bij elke andere 

injectie kunnen voordoen. Het ongemak is 

echter maar tijdelijk en verdwijnt meestal 

binnen enkele dagen. Bij lipvergroting 

is het verstandig uw behandeltijdstip 

zorgvuldig te kiezen omdat uw lippen er 

gedurende enkele dagen opgezwollen en 

wat ongelijkmatig kunnen uitzien.

Restylane, schoonheid uit Zweden

Restylane wordt vervaardigd door Q-Med 

AB, een Zweeds bedrijf voor biotechno-

logie/medische hulpmiddelen, gespecia-

liseerd in onderzoek en ontwikkeling van 

producten voor medische en esthetische 

doeleinden. Alle producten zijn gebaseerd 

op de door het bedrijf gepatenteerde 

NASHA-technologie voor de productie 

van gestabiliseerd, niet-dierlijk hyaluron-

zuur. Q-Med voldoet aan de strengste 

normen voor medisch wetenschappelijk 

onderzoek. Restylane is zelfs de eerste 

op hyaluronzuur gebaseerde huidfiller 

voor esthetische toepassing die door de 

Amerikaanse FDA is goedgekeurd.

Tenslotte

Even prikken lijkt misschien eenvoudig 

maar is het niet. Het is belangrijk dat het 

inbrengen van een filler wordt uitgevoerd 

door opgeleide vakmensen. Meer infor-

matie vindt u op www.restylane.nl.
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Geen rimpels meer met 
Azzalure; al jaren een 
vertrouwd gezicht voor 
professionals
Veel rimpeltjes aan de bovenzijde van 

ons gelaat worden veroorzaakt door de 

spiertjes die vlak onder de huid liggen. 

Botuline Toxine (afgekort botox) is een 

injectievloeistof die gebruikt wordt 

om spieractiviteit te verminderen. Het 

middel is daardoor zeer geschikt voor 

deze rimpeltjes. Vooral de horizontale 

rimpels in het voorhoofd, de rimpels 

tussen de wenkbrauwen (fronsrimpel) en 

rimpels naast de ogen (kraaienpootjes) 

kunnen met een Botuline Toxine worden 

behandeld.

De behandeling; éénvoudig en snel

Botuline toxine (botox) is een stof ge-

produceerd door de bacterie clostridium 

botulinum. De stof wordt, gemengd met 

eiwit, in minuscule hoeveelheden gebruikt 

voor medische doeleinden. Botox zorgt 

voor een blokkering van de overdracht 

van neurotransmitters. Dit zijn stoffen 

die er voor zorgen dat het signaal van de 

zenuw wordt overgebracht op de spier. 

Omdat er geen signalen meer naar de 

spier worden overgebracht zorgt dit 

ervoor dat de spier zich minder goed of 

zelfs niet kan samentrekken. Het is een 

zeer lokale behandeling en heeft dus geen 

effect op de rest van het lichaam. Een 

verdoving is bij deze behandeling niet no-

dig. Met een hele fijne injectienaald wordt 

een kleine hoeveelheid Azalure direct in 

de desbetreffende spier gespoten.

Botuline Toxine wordt al vele jaren in 

de kaakchirurgie, KNO-geneeskunde, 

oogheelkunde en neurologie gebruikt 

zonder problemen. Azzalure is door de 

Nederlandse autoriteiten goedgekeurd 

en geregistreerd voor het behandelen 

van rimpels in het gelaat. Patiënten die 

aan een spierziekte lijden of zwanger zijn 

dienen een behandeling te vermijden. 

Rimpels die zijn ontstaan door een slap-

per wordende huid of door frequente

blootstelling aan de zon, kunnen niet met 

Azzalure behandeld worden. Deze kunnen 

beter worden behandeld met andere pro-

ducten (bijvoorbeeld de filler Restylane).

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u direct weer 

naar huis. Na 5-7 dagen zal het effect van 

Azzalure merkbaar zijn en na twee weken 

zullen de spieren ontspannen zijn en de 

rimpels in bijvoorbeeld uw voorhoofd 

of naast uw ogen vervagen/verzach-

ten. Voor veel mensen betekent dit een 

minder streng of nors uiterlijk. Het tast 

echter de normale gezichtsuitdrukking 

niet aan.
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Resultaat

Na verloop van enkele dagen wordt het 

effect zichtbaar en na twee weken is het 

resultaat optimaal. Het resultaat is echter 

niet blijvend. De duur van het resultaat is 

per persoon verschillend en varieert van 

6 tot 9 maanden. Daarna kan men de 

botox-behandeling herhalen. De ervaring 

leert dat naarmate men vaker is ingespo-

ten de behandelfrequentie afneemt en 

dus het resultaat langer aanwezig blijft.

Veel minder transpireren

Met Azzalure is nog een ander belangrijk 

resultaat te bereiken. Wie last heeft van 

een teveel aan transpiratie –bijvoorbeeld 

onder de oksels– kan bij een specialisti-

sche behandeling op de probleemplekken 

enorm baat hebben. De transpiratie 

normaliseert zich en zo bent u weer in 

staat om normaal te functioneren, zonder 

‘lapmiddelen’ om de transpiratie te be-

strijden. Honderden mensen zijn op deze 

manier al met succes behandeld.

Risico’s

Botuline Toxine wordt al jaren lang door 

vele artsen veilig en zonder bijwerkingen 

of complicaties toegediend. Na de behan-

deling kan er eventueel alleen een kleine 

bloeduitstorting ontstaan en in zeer 

zeldzame gevallen kan een ooglid tijdelijk 

wat afhangen.

Kosten rimpelbehandeling

Eerste consult gratis

Heeft u belangstelling voor een behan-

deling met Azzalure of Restylane? Maak 

dan een afspraak voor een informatief 

gesprek. Dat verplicht u tot niets! Tijdens 

het eerste consult krijgt u van onze 

specialist uitgebreide informatie over de 

eventuele behandeling. Er worden foto’s 

gemaakt en de specialist zal een indicatie 

geven over de resultaten en kosten van de 

behandeling in uw individuele situatie.

En daarna?

Natuurlijk kiest u zelf vervolgens in alle 

vrijheid of u een specialistische behande-

ling bij ons boekt. U kunt daarvoor na het 

eerste consult een afspraak maken. Na de 

werkzame periode van 6 tot 12 maanden 

bepaalt u zelf of u met een herhalings- 

behandeling doorgaat. 
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Uw vragen
Heeft u nog vragen, maakt u zich 

zorgen of ontstaan er problemen? 

Neem dan contact met ons op.

Contact
Marina Clinic

Pieterman 11

1131 PW Volendam

Telefoon: 0299 - 399 088

Email: info@marinaclinic.nl

Buiten kantooruren en bij spoed 

kunt u contact opnemen met de 

dienstdoende kaakchirurg via het 

algemene nummer van Noordwest 

Ziekenhuisgroep Alkmaar (NWZ): 

072 - 548 44 44.

Meer informatie vindt u ook op:

www.marinaclinic.nl

www.nwz.nl

Rimpelbehandeling Restylane
Volledig afbreekbare injectable gel (hyaluronzuur)

Soort & volume  Prijs

Restylane 1.0 ml  € 350,-

Restylane Perlane 1.0 ml  € 425,-

Afhankelijk van rimpel- en huidtype wordt bepaald 

welke soort en hoeveelheid gel wordt gebruikt 

(Restylane of Restylane Perlane).

Rimpelbehandeling Azzalure
Behandeling van mimische spieren met 

Botuline-toxine

Aantal regio’s  Prijs

1 regio  € 150,-

2 regio’s  € 250,-

3 regio’s  € 325,-

Er zijn 4 regio’s: Fronsrimpels, Voorhoofdsrimpels, 

Kraaienpootjes (beiderzijds) en Gummy smile.

Overmatig transpireren 
(axillaire hyperhydrosis)

Behandeling  Prijs

Behandelen van de probleemzones € 500,-
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