
Botox

De behandeling
Botox is een spierontspanner die in bepaalde gelaatsspieren wordt ingespoten. Daardoor vervagen de 
uitdrukkingsrimpels. Het resultaat is een ontspannen gelaat met minder of geen rimpels op de ingespoten plaatsen. 

Correct ingespoten geeft de botox een zachtere, natuurlijke gelaatsuitdrukking met behoud van uw normale mimiek. 
Alleen de ingespoten spieren ontspannen, de andere gelaatsspieren blijven ongewijzigd. Éen spuit volstaat voor één 
spiergroep (bv. ogen links en rechts, frons, voorhoofd of lippen, hals). Met twee of drie spuiten kunnen we meestal een 
volledig gelaat behandelen. Botox is ook al ruim dertig jaar een succesvolle en veilige techniek voor de behandeling van 
zenuwtrekkende hoofdpijn door spierkrampen. 

RIMPELBEHANDELING MET SPIERONTSPANNER

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U wil af van de horizontale rimpels op uw   
    voorhoofd en/of van de verticale rimpels tussen  
    de wenkbrauwen?
•  U wil af van de kraaipootjes aan de ogen? 
•  U wil uw wenkbrauwen liften (open blik creëeren)
•  U wil af van de mimiekrimpels van de boven-en  
    de onderlip?
•  U wil af van de verticale banden van de halsspieren  
    of van de neerwaarts hangende mondhoeken  
    (neerwaartse trekking)?
•  Volgende punten kunnen ook behandeld worden:  
    gummysmile, bunnyline, brede kaaklijn, dimpled  
    chin, neuslift, inkrullen van de lip, migraine,       
    ingetrokken neusliplijn, …

Waar moet ik rekening mee houden?
•  De injectietechniek is kort en gericht op de spieren
•  Indien u wenst kan de verdovende crème aangebracht  
    worden een paar minuten op voorhand, waarmee u de huid  
    verdoofd. De huid en de spieren worden routinematig met  
    een koude icepack verdoofd.
•  Mannen met krachtige spieren nemen bij de eerste      
    behandelingen twee spuiten.
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Prijs
•  1 zone of 1 spiergroep  €120
•  Minizone (extra) zone  €30
•  2 zones of 2 spiergroepen  €210
•  3 zones of 3 spiergroepen  €280 

Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie.

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG 

HANDELEN IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  De kunst van de behandeling zit in de manier van inspuiten die steeds een natuurlijke en ontspannen gelaatsuitdrukking  
    moet garanderen. 
•  Onmiddellijk na de behandeling is er niets te zien. U kan het werk meteen hervatten. 
•  Het kan enkele dagen duren voor de stof begint te werken.
•  De werking duurt gemiddeld meer dan 3 maanden.
•  Kleine ongemakken die gepaard gaan met het prikken, zoals de kans op een blauwe vlekje, een beetje zwelling en roodheid  
    is mogelijk.
•  Wie regelmatig botox neemt, zal minder inspuitingen nodig hebben omdat de spierspanning verzwakt.


