
Meer volume met hyaluronzuur

De behandeling
Het tekort aan collageen in de holtes van het gelaat, de diepere groeven en lippen kan makkelijk worden opgevuld met 
biologisch a�reekbare en (semi)-permanente vulmiddelen. Deze handige techniek biedt een onmiddellijke oplossing 
voor een volumetekort van de lippen en de groeven rond de mond.

Even een woordje uitleg. Onder de opperhuid zit de lederhuid, een laag die voor de vaste structuur en de soepelheid van 
onze huid zorgt. Die lederhuid bestaat uit cellen (fibroblasten) die vezels aanmaken (collageen en elastine). De vezels zijn 
gefixeerd in een gelachtige substantie genaamd hyaluronzuur.

Het collageen geeft de vaste structuur, de elastine zorgt voor rekbaarheid, terwijl het hyaluronzuur verantwoordelijk is 
voor de volle sponsachtige en soepele textuur van het geheel. Tekort aan hyaluronzuur uit zich in een verlies aan volume 
(dunne lippen, groeven). Inspuitingen met sterk geconcentreerd hyaluronzuur (van de laatste generatie) vullen de lippen 
en de groeven onmiddellijk op. Na verloop van enkele maanden worden ze weer afgebroken. Voordeel is dat we een 
onmiddellijk resultaat krijgen zonder noemenswaardige zwelling.

Vaak merken we bij het ouder worden, dat bepaalde zones hun volumes verliezen, zoals de slapen en de wangen, zelfs de 
kaaklijk, en dat volume toevoegen opnieuw die mooie en zachte gelaatscontouren brengen van ons jeugdiger verleden.

LIPPEN, OOGGROEVEN, WANGEN, NEUSLIPLIJN,
FULL FACE, KAAKLIJN, KIN

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U wenst vollere lippen
•  U heeft groeven, vooral rond de mond
•  U heeft bepaalde holtes in het gelaat (vb. slapen,  
    volumeverlies mid-face)
•  U heeft een verslapte kaaklijn die u wil verstevigen,  
    of u wil uw kin prominenter maken
•  U kiest voor een onmiddellijk resultaat
 

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Voor het hyaluronzuur is er geen allergietest nodig
•  Indien u wenst kan u de verdovende crème aanbrengen
    15 minuten voor de behandeling
•  In principe kan u kort na de behandeling werk hervatten 
•  Het is evenwel mogelijk dat u wat make-up gebruikt op
    de ingespoten zone
•  Personen met gevoeligheid voor koortsblaasjes (herpes  
    van de lip) nemen liefst aangepaste medicatie en dat   
    voor of vlak na de inspuitingen voor lipvergroting
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Prijs
Mini zone - Mesofill    € 150  
Kleine zone (Lippen, ooggroeven, neus-liplijn)   € 295
Medium zone (wangen, slaapstreek, kaaklijn)  € 485
Grote zone (full – face)     € 790

Alle prijzen zijn in €, per spuit 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. 

Dr. Ilan Karavani & Dr. De Cuyper  •  Jan Van Rijswijcklaan 162  •  2020 Antwerpen  •  afspraak@drkaravani.com     www.drkaravani.com

Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Onmiddellijk na de inspuiting krijgt u vollere lippen en zijn de groeven voller.
•  Holtes worden gevuld en verzachten de contouren.
•  Kaaklijn wordt steviger en meer volume in de kin en zelfs neus zorgt voor een beter profiel, meer karakter en stevigheid  
    in het gelaat.
•  De moderne hyaluronzuren zorgen voor een langer aanhoudende correctie in vergelijking met die van vorige      
    generaties. Bovendien is het resultaat meteen zichtbaar en is er weinig verlies na de inspuiting.
•  Deze biologisch a�reekbare vulmiddelen hebben een onmiddellijk maar tijdelijk resultaat; dit resultaat kan kort - of  
    langdurend zijn en is a�ankelijk van de persoonlijke huidstructuur en de biologische a�raak (gemiddeld 3 tot 6  
    maanden).
•  Permanente vulmiddelen hebben een langdurige oplossing, maar kennen ook vaak permanente bijwerkingen. Daarom  
    gebruiken we ze liever.
•  Kleine ongemakken die gepaard gaan met het prikken, zoals de kans op een blauwe vlekje, een beetje zwelling en  
    roodheid is mogelijk.


