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Herstellen van contouren
Rimpels worden vaak gezien als 
een teken van ouderdom maar 
uit onderzoek blijkt dat onder 
andere goed gevulde wangen en 
jukbeenderen bepalend zijn voor een 
jeugdige en gezonde uitstraling. Het 
gaat dus om het totaalbeeld van ons 
gezicht en niet om het opvullen van 
één of een paar rimpels.

In onze jonge jaren heeft ons gezicht 
een V-vorm zoals in de afbeelding 

hiernaast afgebeeld. Wanneer onze 
huid verslapt en volume in ons gezicht 
afneemt wordt onze kaaklijn breder 
waardoor de V-vorm zich eigenlijk 
omkeert. Bij een liquid facelift worden 
niet alleen rimpels opgevuld, ook 
wordt het volumeverlies hersteld. 
Hierdoor wordt de V-vorm hersteld.

De behandeling
De liquid facelift behandeling is ge-
schikt voor mannen en vrouwen met 
een milde of matige huidveroudering.
Om het volume terug te brengen 
wordt er gebruik gemaakt van rim-
pelvullers op basis van hyaluronzuur. 
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‘‘Bij een liqu id facelift 
worden niet alleen 

rimpels opgevuld, ook 
wordt het volumeverlies 

hersteld.’’

Wij horen wel eens van cliënten dat zij 

wel graag iets zouden willen verande-

ren aan hun uiterlijk maar dat zij niet toe 

zijn aan ingrijpende behandelingen. 

Wij hebben hier de oplossing voor: met 

een liquid facelift wordt het volume 

hersteld door middel van rimpelvullers. 

Dit geeft niet alleen volume terug aan 

uw gezicht, ook heeft het een liftend 

effect op uw huid.



Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties?
Mogelijke bijwerkingen zijn zwelling, een blauw 
plekje en roodheid, maar dit verdwijnt vanzelf. Een 
zeer zeldzame complicatie is een ontsteking van 
het prikgebied. Er zijn geen ernstige complicaties 
bekend.

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Uw behandeling wordt uitgevoerd in een 
dermatologisch centrum waar veel kennis is 
van de huid. De arts kan u alternatieve en/of 
aanvullende behandelingen adviseren bij de 
huidtherapeut.

Uitgebreide informatie vindt u ook op onze 
website. www.nationaalhuidcentrum.nl

Voor Na

Dit geeft vulling en uw huid wordt ge-
stimuleerd om collageen (bindweef-
sel) aan te maken wat uw huid extra 
stevigheid geeft. In sommige gevallen 
is het voldoende om alleen uw juk-
beenderen of wangen extra vulling te 
geven om uw contouren te herstellen.

Na de behandeling
Het resultaat blijft gemiddeld 12 tot 
14 maanden zichtbaar en wordt ge-
leidelijk op natuurlijke wijze door het 
lichaam afgebroken. 

Persoonlijk advies
Onze cosmetisch artsen zijn expert op 
het gebied van injectables en kunnen 
u optimaal voorlichten en behandelen 
waarbij hij/zij een bijzonder goede kijk 
heeft op wat er cosmetisch gezien 
past bij uw gezicht en uw wensen. 
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend 
consult geven wij u graag nadere uit-
leg over een liquid facelift behande-
ling. Aan dit advies zijn geen kosten 
verbonden.
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


