
Patiënteninformatie 
behandeling met hyaluronzuur (‘filler’)
Wat is een filler behandeling?
In het lichaam komt van nature hyaluronzuur voor in de huid, waar het verantwoordelijk is voor het vasthouden 
van water. Het geeft daarmee de huid zijn spankracht. Deze natuurlijke voorraad hyaluronzuur neemt met de 
jaren af.  Ik gebruik Restylane®, een kwalitatief hoogwaardige filler die bovendien lang werkzaam is.
Behandeling met Restylane® fillers herstelt het hyaluronzuur- en vochtgehalte van de huid.

Waarvoor worden fillers gebruikt?
Fillers zijn heel breed inzetbaar, maar worden voornamelijk gebruikt voor het verfraaien van gezichtscontouren, 
het vervagen van lijnen en rimpels en het herstel van volumeverlies in het gezicht. Fillers worden ook veel gebruikt 
voor verjonging van het gebied rondom de lippen en voor het vergroten van de lippen. Veel voorkomende 
behandelingen zijn: verzachten van de neuslip-plooien, liften van de mondhoeken en verminderen van de lijntjes 
rondom de mond.

Hoe lang houdt het resultaat aan met fillers?
Het resultaat van de behandeling is meteen zichtbaar. Afhankelijk van de gebruikte gel en je huidconditie, kan 
het resultaat 6 maanden tot 9 maanden aanhouden.

De fillers die ik gebruik zijn tijdelijk en worden op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. Na een paar 
maanden zal je zien dat het resultaat wat is afgenomen. Het resultaat zal langzaam verder afnemen totdat jij het 
tijd vindt om het weer bij te vullen. 

Informatie over de behandeling en de risico’s
In de toestemmingsverklaring kun je lezen wat een filler behandeling inhoudt en wat de mogelijke bijwerkingen 
en risico’s zijn. Lees deze verklaring goed door, voordat je deze ondertekent.

Advies voor en na je behandeling
Voor en na je behandeling ontvang je van ons informatie met adviezen over wat je het beste kunt doen voor en 
na je behandeling. Lees deze goed door voor het beste resultaat.

HappyFace.life
Martin Craanen

Asserstraat 118
9492TB Ubbena

www.happyface.life
info@happyface.life

VOOR NA

HappyFace.life
Botox en fillers


