Activeer de kracht
van uw huid
VERNIEUW DE STEVIGHEID VAN DE
HUID DANKZIJ DE GELEIDELIJKE EN
LANGDURIGE EFFECTEN VAN DE
ORIGINELE COLLAGEENSTIMULATOR

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, kunnen zich bijwerkingen voordoen als
gevolg van de behandeling. De bijwerkingen zijn doorgaans licht tot matig van aard en betreffen voorbijgaande reacties zoals roodheid,
pijn, zwelling, blauwe plekken en/of bultjes op de injectieplaats. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Collageen

Vanaf een leeftijd van 45 jaar krijgt u te
maken met een collageenverlies van 25%.1

IS ESSENTIEEL

Waarom is collageen zo belangrijk voor de huid naarmate we
ouder worden?
Collageen is een vezelachtig eiwit in de diepe dermis dat de huid structuur
geeft en de functies van elastine en hyaluronzuur (HA) ondersteunt.
Het helpt de vorm van de huid te behouden, en houdt deze zacht en
gehydrateerd. Een gezonde aanmaak van collageen zorgt voor een
jeugdigere uitstraling.
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WAAROM

Sculptra?

Sculptra activeert het vermogen van de huid
om collageen te produceren.2-6

DE ORIGINELE
COLLAGEENSTIMULATOR
Vervangt de structuur die verloren is gegaan bij
het ouder worden, om zo de stevigheid van de
huid te verbeteren.2-6

HERSTELT DE HUID GELEIDELIJK
Vernieuwt de huid door het volume te
herstellen en rimpels te verzachten.5,7-12

BIEDT LANGDURIGE RESULTATEN
De resultaten houden tot ten minste 25
maanden na de laatste behandeling aan.5,7-12†

† Klinische studie beëindigd na 25 maanden.
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Huid die er jon
KATHERINE, 53 JAAR Behandeld met 3 flacons Sculptra.

VOOR

NA 27 WEKEN
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NA 18 WEKEN

VAN DE GEBRUIKERS WAS
NOG STEEDS TEVREDEN OVER
DE RESULTATEN VAN HUN
BEHANDELING TOT TEN MINSTE
25 MAANDEN NA HUN LAATSTE
INJECTIE.13*†

Echte patiënt. Individuele resultaten kunnen verschillen. | † gebruiker = proefpersoon

ong uitziet

BEGINT VAN BINNENUIT

Over uw Sculptra-behandeling
In de loop van de komende weken en maanden zal het product de collageenproductie
stimuleren, wat de interne structuur van de huid verbetert en een jeugdige uitstraling creëert.

Wanneer zijn de resultaten zichtbaar?
We weten allemaal dat geduld een mooie zaak is. Wanneer het gaat om uw Sculptrabehandeling, worden de resultaten geleidelijk zichtbaar: dit betekent dat de veranderingen
subtiel en meestal niet onmiddellijk na de eerste behandeling zichtbaar zijn. De verbeteringen
houden lang aan, tot 25 maand na uw laatste behandeling. Regelmatige onderhoudssessies
bij uw arts worden aanbevolen om de verbetering van uw huidstructuur aan te houden.

Zijn er bijwerkingen?
Uw arts heeft u geïnformeerd over de mogelijke risico’s en bijwerkingen. Als u
bijwerkingen ondervindt, neem dan contact op met hem of haar.

Nazorgtips?
Om een optimaal resultaat en een geleidelijk, langdurig effect van Sculptra te garanderen,
is het belangrijk dat u de nazorginstructies van uw arts naleeft. Aanbevelingen voor
nazorg zijn de volgende:
Masseer de behandelde zone gedurende 5 minuten, 5 keer per dag gedurende
5 dagen na uw behandeling, volgens het advies van uw arts.
- Gebruik een vochtinbrengende crème om de wrijving tijdens het masseren te verminderen.
Breng in de eerste 24 uur na uw behandeling een ijskompres aan, gewikkeld in een handdoek
(leg geen ijs rechtstreeks op uw huid) op de behandelde zone om de zwelling te verminderen.
U mag enkele uren na uw Sculptra-behandeling make-up gebruiken als zich geen
complicaties voordoen (bijvoorbeeld, open wonden of bloeding).
Vermijd blootstelling aan de zon en UV-zonnebanklampen tot de zwelling en de
roodheid verdwenen zijn.
Vermijd sauna/stoombaden gedurende 24 uur.
Als u meer advies wenst of vragen hebt over uw behandeling, bespreek dit dan rechtstreeks met uw arts.
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LANGDURIGE

resultaten

ELISSA, 49 JAAR Behandeld met 5 flacons Sculptra.

VOOR

45 DAGEN NA 2 DE SESSIE

Geleidelijke
en langdurige
resultaten

25 MAANDEN NA DE BEHANDELING
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Echte patiënt. Individuele resultaten kunnen verschillen.

Resultaten die voor zich spreken
CARA, 42 JAAR Behandeld met 3 flacons Sculptra.

VOOR

NA 8 MAANDEN

“Sculptra heeft een enorm verschil gemaakt voor mij.
Het geeft me zelfvertrouwen, en ik zie er 10 jaar jonger uit.”
STEWART, 54 JAAR Behandeld met 5 flacons Sculptra.

VOOR

NA 7 MAANDEN

“Ik ben zeer opgetogen over het toegenomen volume en de
verbetering van mijn huidskleur. Ik voel me jonger en gezonder!”
© Dr Linda Eve. De foto’s worden gepubliceerd met toelating.
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De sleutel
tot een
stevigere
huid

De meest voorkomende bijwerkingen na de eerste behandeling zijn onder meer zwelling van de injectieplaats, gevoeligheid,
roodheid, pijn, kneuzing, bloeding, jeuk en knobbels.7,14
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