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Gelukkig is er een oplossing binnen handbereik 

die de huidkwaliteit langdurig verbetert: 

Restylane® Skinboosters™, een behandeling die 

de huid geleidelijk weer laat stralen.

Innovatieve
BEHANDELING DIE 
DE HUIDKWALITEIT 
VERBETERT

EEN
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96%

ZOU DE PROCEDURE 
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EEN DOFFE EN 

VERMOEID UITZIENDE 

HUID: EEN 

VEELVOORKOMEND 

PROBLEEM

Typisch hedendaagse factoren, 
zoals luchtvervuiling, een slecht 
eetpatroon of stress, kunnen hun 
tol eisen, waardoor de huid er minder 
zacht en stralend uitziet. Veelvoor-
komende redenen tot zorg:

• U merkt dat uw huid in de loop 
van de tijd ruw is gaan aanvoelen 
of oneffenheden vertoont

• Uw huid voelt niet meer zo stevig 
aan als voorheen

• Uw huid ziet er niet meer zo 
stralend uit als u gewend bent 
van een gehydrateerde huid

• U heeft het gevoel dat uw huid 
niet meer zo elastisch is, en er 
vermoeider en ouder uitziet

• U zou willen dat onregelmatig-
heden, zoals acnelittekens of be-
schadiging door zonlicht, minder 
opvallen 

Natuurlijk wilt u dat uw huid er 
zacht en stralend uitziet en ook zo 
aanvoelt. Het is klinisch bewezen 
dat Restylane Skinboosters:

• De huid elastischer en steviger 
maakt2,6

• De huid zachter en gladder maakt3,5,6

• Fijne lijntjes vermindert4

• Onregelmatigheden vermindert 
(waaronder acnelittekens)1

Dit is dankzij de unieke NASHA™*
-technologie, een gepatenteerde 
techniek voor het vervaardigen 
van gestabiliseerd hyaluronzuur. 
Hyaluronzuur komt van nature 
voor in de huid en houdt de 
hydratatie van de huid op peil. De 
injecteerbare hyaluronzuurgel 
van Restylane Skinboosters zorgt 
tot 12 maanden lang voor een 
significante verbetering van de 
huidkwaliteit, afhankelijk van het 
te behandelen gebied. 3,4 Dit is 
aanzienlijk langer dan bij een 
niet-gestabiliseerde hyaluronzuur, 
dat voor de meeste andere merken 
wordt gebruikt. Restylane Skinboosters is een product van Galderma, marktleider en 

pionier in de dermatologie. Bij Galderma staat uw veiligheid voorop. 
Onze expertise op het gebied van huidveroudering hebben wij te danken 
aan 20 jaar klinische ervaring en aan onze Restylane-fillerlijn waarmee 
wereldwijd meer dan 40 miljoen behandelingen zijn uitgevoerd.

PATIËNTEN ZIJN ZEER 
ENTHOUSIAST OVER 
DE RESULTATEN 
VAN RESTYLANE 
SKINBOOSTERS:

*Non-Animal Stabilized Hyaluronic 
Acid (gestabiliseerd hyaluronzuur van 
niet-dierlijke afkomst)



Stap voo r stap
NAAR EEN LANGDURIG
EN NATUURLIJK RESULTAAT

We weten dat geduld een veelge-
prezen eigenschap is. Restylane 
Skinboosters zorgt voor een 
geleidelijke verbetering van de 
huidkwaliteit. Dit betekent dat de
veranderingen in de conditie van 
de huid subtiel zijn en natuurlijk 
ogen, en dat deze doorgaans niet 
meteen na de eerste behandeling 
zichtbaar zijn. De verbetering van 
uw huidconditie houdt echter tot 
12 maanden na de eerste behan-
deling aan.3,4

• De injecties worden gewoonlijk 
toegediend in 3 behandelsessies, 
met tussenpozen van 2 tot 4 we-
ken*, voor een geleidelijk herstel 
van de elasticiteit en gladheid 
van uw huid.

• U komt geregeld langs voor een 
onderhoudsbehandeling (onge-
veer iedere 6 maanden) volgens 
afspraak met uw arts, wat zorgt 
voor een langdurig resultaat.

In klinische onderzoeken is aan-
getoond dat een behandeling met 
Restylane Skinboosters langdurig 
eff ect heeft; de verbeterde elas-
ticiteit van de gezichts- en hand-
huid houdt aan tot 12 maanden na 
de eerste behandeling.3,4
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Gemiddelde elasticiteitswaarden, gemeten middels elasticiteitsmeting 
(D01-M05: n=30, M12: n=22)
*Afhankelijk van het gebruikte product



EEN GEBRUIKSTER VAN RESTYLANE 

SKINBOOSTERS VERTELT OVER HAAR 

ERVARING

“Voordat ik Restylane Skinboosters 
probeerde, had ik nog nooit zo’n 
soort behandeling met injectables 
gehad. Maar ik had gehoord wat 
voor resultaten de behandeling 
kon hebben, en hoopte van harte 
dat ook ik er baat bij zou hebben!
Mijn arts legde uit dat de resultaten 
in de loop van de tijd zichtbaar 
zouden worden en dat ik zelfs na mijn 
derde behandeling nog verbe-
teringen zou zien. Ik kon niet 
wachten!
 
De procedure zelf viel reuze mee. 
Het was niet echt pijnlijk; ik voelde 
alleen wat kleine prikjes, en mijn arts 
ging heel voorzichtig te werk. Ik vond 
het heel fijn dat ik na de behandeling 
meteen weer verder kon met mijn 
normale dagelijkse activiteiten. 
 
Na de tweede behandeling begon 
ik pas echt verschil te zien. Mijn 
huid ging stralen en voelde veel jon-
ger aan. Ik kon merken dat ook de 
structuur van mijn huid verbeterd 
was, en mijn gezicht voelde zachter 
aan. Bovendien was het aantal fijne 
lijntjes rond mijn wangen en mond 
afgenomen. 
 
Ik ben zo blij met het resultaat van 
de behandeling dat ik Restylane 

Skinboosters zou aanraden aan 
al mijn vrienden. Het resultaat 

is subtiel en oogt natuurlijk, 
en toch hoor ik van ieder-
een dat ik er jeugdiger uit-
zie en dat ik een stralende 
huid heb. Ik zie en voel 
deze effecten ook zelf, en 
ik voel me jonger! Zelfs 
van binnen heeft de 
behandeling dus effect: 
ik voel me gelukkiger en 
ik zit lekker in mijn vel. 
Allemaal dankzij Resty-
lane Skinboosters!”

COURTNEY’S VERHAAL

VOOR NA

VOOR NA

Behandeling met: Restylane Skinboosters Vital Licodaïne

ZICHTBARE RESULTATEN MET RESTYLANE SKINBOOSTERS

Behandeling met: Restylane Skinboosters Vital Light Licodaïne



ZICHTBARE RESULTATEN MET RESTYLANE SKINBOOSTERS
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ZICHTBARE RESULTATEN MET RESTYLANE SKINBOOSTERS



U heeft besloten om een behandeling te ondergaan met Restylane 
Skinboosters. In deze brochure vindt u meer informatie over de 
behandeling, tips voor na de behandeling en eventuele risico’s 
en bijwerkingen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog 
vragen hebben neem dan contact op met uw arts.

MET RESTYLANE
SKINBOOSTERS ANTWOORD
OP ENKELE VRAGEN

Behandeling
Naarmate we ouder worden, neemt de hoeveelheid van het natuurlijke 
hyaluronzuur in de huid af. Daarnaast hebben de kwaliteit en de 
uiterlijke kenmerken van de huid te lijden onder externe factoren 
zoals blootstelling aan de zon, milieuvervuiling en een verkeerde 
levensstijl. Hierdoor neemt het vermogen van de huid om vocht 
vast te houden af en gaat de huid er vermoeider en ouder uitzien.

Waardoor ontstaat een verouderde, vermoeide huid?

Restylane Skinboosters is een voedende behandeling voor de huid 
die speciaal is ontwikkeld om de huid langdurig te hydrateren en de 
kwaliteit te verbeteren. Restylane Skinboosters bevat gestabiliseerd 
hyaluronzuur, dat zorgt voor intensieve hydratatie van binnenuit, lang-
durige verbetering van de huidkwaliteit en een frisse uitstraling, zoals 
wetenschappelijk is aangetoond. Restylane Skinboosters wordt via
micro-injecties toegediend door uw arts, en kan worden toegepast op 
gezicht, hals, handen en het decolleté. Restylane Skinboosters bevat 
een licht verdovend middel om de behandeling comfortabeler te maken.

Wat houdt een behandeling met Restylane Skinboosters in?

Na het eerste consult met de arts duurt een behandelsessie meestal 15 
à 20 minuten.

Hoe lang duurt de behandeling?

Na het injecteren kunnen zich een aantal algemene, aan de injectie 
gerelateerde reacties voordoen. Deze reacties zijn onder meer roodheid 
van de huid, zwelling, pijn, jeuk, bloeduitstorting of gevoeligheid op de 
injectieplaats. Deze verdwijnen vaak spontaan binnen enkele dagen na 
injectie.

Wat zijn de risico’s en bijwerkingen van het gebruik
van Restylane Skinboosters?

Indien reacties langer dan een week aanhouden is het verstandig om 
uw behandelend arts te raadplegen. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan 
contact op met onze kliniek. Uw arts staat u graag te woord.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik ernstige bijwerkingen heb?

• Een opstartfase, meestal bestaande uit 3 behandelsessies met tussen-
pozen van 2 à 4 weken.

• Regelmatig een onderhoudssessie, circa elke 4-6 maanden afhankelijk 
van het gebruikte product.

Hoeveel behandelsessies zijn er nodig?

Na de opstartfase is het dankzij het gestabiliseerde hyaluronzuur in 
Restylane Skinboosters voldoende om gemiddeld eens in de vier tot 
zes maanden een SKINBOOSTERS™ onderhoudsbehandeling te onder-
gaan om de huid optimaal glad, elastisch en stralend te houden.

Hoe lang houdt het resultaat aan?

Geef aan bij uw arts of u te maken heeft met de volgende zaken:
• Medicatie die u gebruikt (zoals aspirine of antistollingsmiddelen)
• Auto-immuunziektes
• Allergieën
• Eerdere esthetische behandelingen
• Zwangerschap of borstvoeding

Waar moet ik vóór de behandeling rekening mee houden?

We adviseren u om geen make-up aan te brengen op de huid direct na 
de behandeling. Na circa 24 uur kunt u een kleine hoeveelheid make-up 
gebruiken om eventuele roodheid te camoufleren. Koel het behandelde 
gebied goed om zwelling tegen te gaan. Vermijd overmatige blootstel-
ling aan de zon of extreme kou totdat de eerste zwelling/roodheid is 
weggetrokken. Na de behandeling kunt u enkele dagen last hebben van 
lichte roodheid of enigszins blauwe plekken in het behandelde gebied. In
sommige gevallen kunnen deze verschijnselen tot 2 weken aanhouden.

Waar moet ik direct na de behandeling rekening mee houden?
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De reacties die in deze brochure worden beschreven, zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van 
een patiënt en vormen geen garantie voor de ervaring van anderen. Zoals geldt voor alle behandelingen
met injecteerbare huidfillers op basis van hyaluronzuur, kunnen zich bijwerkingen voordoen als gevolg 
van de behandeling. De bijwerkingen zijn doorgaans licht tot matig van aard en betreffen voorbij-
gaande reacties zoals roodheid, pijn, zwelling, blauwe plekken en/of bultjes op de injectieplaats. Neem 
contact op met uw arts voor meer informatie.

Restylane Skinboosters: Een stralende huid, een stralend uiterlijk!

RESTYLANE SKINBOOSTERS:
EEN BEHANDELING MET INJECTABLES 
WAAROP U KUNT VERTROUWEN

• Vermindert dofheid en onregelmatigheden, voor een natuurlijk stralende huid
• Biedt geleidelijk een subtiel en langdurig resultaat
• Is sterk ondersteund door klinisch bewezen resultaten, afkomstig van een toonaangevende naam op 

het gebied van huidverjonging 

Wilt u een langdurige verbetering van uw huidkwaliteit ervaren?
Vraag uw arts naar Restylane Skinboosters.

Restylane, Restylane Skinboosters en Galderma 
zijn handelsmerken van Galderma. 
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