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Deze brochure heeft niet de intentie noch de
consultatie, noch het onderzoek, noch de
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niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als
leidraad voor de nabehandeling.
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Onmiddellijk na de behandeling

De dagen nadien

1. Probeer de behandelde zones in uw gelaat 2
tot 3 uur na de behandeling te bewegen
(bijvoorbeeld door te fronsen, wenkbrauwen op
te trekken, te knipperen). Dit helpt om het
product in te laten werken in uw spieren. Als u
dit niet doet, heeft dit echter GEEN negatieve
invloed op het verder verloop of resultaat.

1. Het duurt 3 tot 5 dagen voor u een zichtbaar
effect heeft van de behandeling. Pas dan treedt
de verlamming van de spiertjes ter hoogte van
de behandelde zones in.

2. De behandelde zones op het gelaat NIET
wrijven of masseren gedurende 24 uur na de
behandeling.

3. Geen make-up gebruiken gedurende 4 uur na
uw behandeling.

4. Niet gaan liggen of zware lichamelijke
inspanningen leveren gedurende 4 uur na de
behandeling. U mag gerust douchen en andere
lichamelijke activiteiten uitvoeren.

5. Let erop dat eventuele kleine zwellingen of
vlekken binnen enkele uren na de behandeling
wegtrekken.

2. Heel zelden leidt het prikken tot de vorming
van een discrete “blauwe plek” , welke geen
invloed heeft op de werking en makkelijk kan
gecamoufleerd worden met make-up.

3. Het duurt maximaal 14 dagen voordat het
resultaat van uw behandeling volledig zichtbaar
zal zijn.

4. Wij streven naar volledige tevredenheid van
u bij elke behandeling. Als u vragen heeft over
uw behandeling kan u altijd contact opnemen
met de praktijk OLV op het nummer 053 72 43
76 of voor de praktijk Capucienenlaan op het
nummer 053 710 222.

5. Bij een eerste behandeling kan het zijn dat er
een vervolgafspraak wordt gemaakt om het
resultaat met u te bespreken. Dit is meestal 1
tot 3 weken na de behandeling.

6. Het resultaat van de behandeling is NIET
permanent. Het resultaat blijft ongeveer 3 tot 4
maanden zichtbaar. Als u vervolgbehandelingen
maakt met de frequentie aanbevolen door de
plastisch chirurg, zal de werking na verloop van
tijd iets langer aanhouden.

Vervolgbehandeling
1 . I n d e m e e s t e g e va l l e n w o r d t e e n
vervolgbehandeling 3 tot 4 maand later
ingepland. Met dit interval worden de beste
resultaten behaald. Als u de spierverlammer
helemaal laat uitwerken zullen er weer rimpels
ontstaan. Als u teveel tijd tussen twee
behandelingen laat, is het moeilijk optimale
resultaten te behalen voor uw gezicht.

2. Bij elke behandeling worden de injecties
afgestemd op uw persoonlijke spierstructuur.
Best plant u de vervolgbehandeling op het
moment dat de spieractiviteit weer begint toe te
nemen (en er dus fijne rimpeltjes ontstaan)
maar zeker
voordat de effecten van de
spierverlammer helemaal zijn uitgewerkt. Indien
nodig wordt op dat moment de behandeling
aangepast om het beste resultaat te bekomen.

3. Bij vragen mag u ons uiteraard altijd
contacteren.

