LIFT &
CONTOUR
Met natuurlijke collageenstimulatie

LAAT UW HUID
WEER STRALEN!

PATIËNTENINFORMATIE

®

WILT U OOK EEN NATUURLIJKE MANNELIJKE UITSTRALING?
Het leven van alledag vergt de nodige strijd - en
dat laat zijn sporen na op uw huid.
Heeft u wel eens in de spiegel gekeken na een
lange dag op het werk en zich dan wel eens
afgevraagd waar uw gezonde, frisse uitstraling is
gebleven?

Het leven laat zijn sporen na op ons gezicht:
uitgaan tot in de kleine uurtjes, slechte eetgewoonten, stress op het werk of thuis vergen veel
van uw huid.
De gevolgen: De huid wordt minder stevig
en elastisch, waardoor er rimpels en plooien
ontstaan.

‘’Natuurlijk geven lijntjes
en rimpels aan dat u
levenservaring heeft maar waarom zou iedereen
dat van uw gezicht moeten
kunnen aflezen?”
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BENT U KLAAR VOOR EEN ESTHETISCHE BEHANDELING?
Een aantrekkelijk uiterlijk een belangrijk wapenfeit.

zorging. De tijd dat huidverzorging alleen voor
vrouwen was is nu geheel voorbij.

Hoe mensen overkomen op anderen is vaak
bepalend voor hun mate van succes. Het leven is
niet altijd eerlijk, dat weten we allemaal.

Mannen willen graag het accent leggen op de
mannelijke trekken in het gezicht, die eventueel
door veroudering in volume afgenomen zijn. Het
terugbrengen van volume door een filler zoals
Radiesse zorgt weer voor een natuurlijke, jonge,
krachtige gezichtsuitdrukking. De veel voorkomende cosmetische vraag bij mannen is de
contourcorrectie van de kaaklijn, mandibulaire
hoek en kin.

Mannen kiezen steeds vaker voor een cosme
tische behandeling.
We leven in een tijdperk waarbij mannen zoals
u steeds meer aandacht geven aan huidver-

60%

van alle mannen
gelooft dat zij met een
KNAP GEZICHT meer
kans hebben om een
date te scoren2

70%

vindt een
MOOIE
UITSTRALING
heel belangrijk2

30%

Meer
dan
van alle mannen
denkt dat zij met een
AANTREKKELIJK
UITERLIJK meer
kans hebben op
promotie2

Hamermesh DS. Beauty Pays: Why
Attractive People Are More Successful. 2011 Princton University Press.
2
Face Value Report August 2012.
Gegevens verkrijgbaar op verzoek.
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HUIDVEROUDERING IS EEN VICIEUZE CIRKEL

Aantrekkelijkheid heeft een structuur
Huidveroudering kan algemeen worden omschre
ven als een belangrijke achteruitgang. Het is
een vicieuze cirkel waarin de conditie van de
huid steeds meer achteruitgaat3,4 en de ‘’onder

steunende structuurfunctie’’ van de huid
afneemt. Hierdoor kan de huid niet meer uit
zichzelf de structurele schade herstellen4. Als
gevolg hiervan worden de gezichtscontouren bij
de man minder scherp, verslapt de kaaklijn en
vallen de wangen in.

“Radiesse®
kan deze cyclus
doorbreken!”

VERLIES
VAN
COLLAGEEN

S TO

VERLIES VAN
STRUCTURELE
ONDERSTEUNING

BEPERKT
HUIDHERSTEL

HUIDVEROUDERING

 arani J, Dame MK, Rittie L. Decreased collagen production in chronologically
V
aged skin roles of age-dependent alteration in fibroblast function and defective
mechanical stimulation. Am J Pathol 2006, 168:1861–1868.
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Fisher GJ, et al. Looking older: fibroblast collapse and therapeutic implications.
Arch Dermatol. 2008; 144: 666–672.
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RADIESSE®: GEAVANCEERDE
BEHANDELING VOOR DE MAN
Huidherstel met Radiesse®

mechanisme huidveroudering bij de man
tegen.5-7 Uw huid krijgt zijn elasticiteit en
volume terug en de contouren worden
steviger.

De innovatieve microsferentechnologie van
Radiesse® gaat met een uniek werkings

1
3
2

Fibroblasten

➊R
 adiesse® herstelt het volume direct en corrigeert
rimpels onmiddellijk.

Collageenvezels

Elastinevezels

➌D
 e verjongde huidstructuur zorgt voor een
egalere en krachtigere uitstraling.

➋R
 adiesse® stimuleert de aanmaak van nieuwe
huidcellen en de aanmaak van nieuw collageen en
elastine - de huid wordt van binnenuit versterkt.

 armur ES, Phelps R, Goldberg DJ. Clinical, histologic and electron
M
microscopic findings after injection of a calcium hydroxylapatite filler. J
Cosmet Laser Ther. 2004 Dec;6(4):223-6.
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Berlin AL, Hussain M, Goldberg DJ. Calcium hydroxylapatite filler for
facial rejuvenation: a histologic and immunohistochemical analysis.
Dermatol Surg. 2008 Jun;34 Suppl 1:S64-7.
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Yutskovskaya Y, Kogan E, Leshunov E. A randomized, split-face, histomorphologic study comparing a volumetric calcium hydroxylapatite
and a hyaluronic acid-based dermal filler. J Drugs Dermatol. 2014
Sep;13(9):1047-52.
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RADIESSE®: BEHANDELOPTIES
VOOR DE MAN

Temporaal

Neus
Jukbeenderen
Wangen
Neus-lippenplooien
Mandibulaire hoek
Marionettelijnen
Kinplooi
Kaaklijn
Kin

OVERTUIGENDE RESULTATEN MET RADIESSE®
Radiesse® is een veelzijdige filler, werkt effectief bij het verminderen van diepe rimpels, bij contourcorrectie en heeft een liftend effect.
Afhankelijk van uw individuele behoeften kan Radiesse® worden toegepast voor het corrigeren van
contouren.
Opvullen van neus-lippenplooi

Voor

Na

Behandeling van de wangen

Voor

Na

Behandeling van de kaaklijn en kin

Vraag aan uw arts voor welke zones van uw
gezicht Radiesse® een geschikte filler is.
Voor

Na
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U BENT NOG STEEDS DEZELFDE PERSOON.
MAAR U ZIET ER AANTREKKELIJKER UIT.
‘’Er goed uitzien is erg belangrijk voor me.’’
Als zakenman word ik altijd beoordeeld op resultaten. Daar hoort ook bij hoe ik eruitzie en hoe ik
me kleed. De laatste jaren zag ik dat mijn gezicht
er anders uit begon te zien. Ik had erg diepe
neus-lippenplooien en mijn gezichtscontouren
waren verdwenen. Ik had altijd een geprononceerde kin, maar op de een of andere manier
waren mijn trekken in de loop der jaren minder
krachtig geworden. Dat stond me helemaal niet
aan. Ik besloot dus om actie te ondernemen.
Ik deed wat onderzoek naar gezichtsbehandelingen met fillers en had daar geen enkele bezwaren tegen. Ik heb uitgebreid met mijn dermatoloog overlegd en uiteindelijk gekozen voor
Radiesse®. De reden dat ik juist voor deze filler
heb gekozen is omdat Radiesse® de natuurlijke
collageenaanmaak stimuleert, volumeverlies
herstelt en gezichtscontouren lift en verste
vigt. De ‘veiligheidsfactor’ was voor mij ook
een belangrijke overweging. Ik ben zelfstandig
ondernemer en kan me geen hersteltijd veroorloven.
De behandeling was absoluut de moeite waard.
De resultaten waren boven verwachting en
meteen zichtbaar: Ik had eindelijk mijn ge
zichtscontouren terug. Omdat er geen blauwe
plekken of zwellingen waren, kon ik de volgende
dag al mijn zakenafspraken nakomen.
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Ik ben dan wel een man, maar ik heb geen enkel
probleem met schoonheidsbehandelingen.
Iedereen vraagt me wat ik heb gedaan om er
opeens weer zo jeugdig uit te zien en ik geef
daar graag een eerlijk antwoord op. Het allermooiste vind ik nog dat ik continu complimentjes over mijn uiterlijk krijg van mijn vrouw...

“De behandeling duurde maar een half uur
en het resultaat was meteen zichtbaar!”
Mijn verwachtingen van deze behandeling zijn
absoluut overtroffen. Ik ben echt verbaasd over
de positieve resultaten die je krijgt met zo’n minimale ingreep. Ik zou het zeker weer doen!

Scan de QR-code
om een interview
met een patiënt
te zien.

VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is Radiesse®?
Radiesse® is een injecteerbare filler met een
uniek werkingsmechanisme. De speciale gelmatrix geeft onmiddellijk volume en corrigeert
rimpels. De gepatenteerde microsferentechnologie van Radiesse® stimuleert het lichaam om
weer zelf collageen aan te maken. Uw huid
wordt steviger en soepeler en geeft een natuurlijk en langdurig resultaat.
Is Radiesse® goed onderzocht en gecertificeerd?
Ja, Radiesse® kreeg een CE-certificering in 2004*.
De CE-certificering is de standaard voor productveiligheid in de EU en geeft aan dat het product
voldoet aan alle toepasselijke EU-richtlijnen of
EU-regelgeving. Daarnaast is Radiesse® in 2006
goedgekeurd door de FDA, de Amerikaanse
autoriteit op het gebied van productveiligheid.
Wat houdt de behandeling in?
Uw arts zal u de behandelingsmogelijkheden
uitleggen en met u bespreken wat voor u de
beste optie is. Gewoonlijk duurt een behandeling ongeveer 30 minuten. Het effect is onmiddellijk na injectie zichtbaar.
Wat als ik medicatie gebruik?
Indien u medicatie gebruikt, al dan niet op recept,
moet u uw arts hierover vooraf informeren.
Gebruik van antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’), pijnstillers, waaronder aspirine en sommige
vitaminesupplementen, kunnen voor blauwe
plekken zorgen. Vraag uw arts advies hierover.
Zijn er bijwerkingen?
Op de plaats van de injectie kunnen soms bijwer* Al in 2004 werd Radiesse® door de EU goedgekeurd als medisch hulpmiddel. In 2006
kreeg Radiesse® ook het CE-keurmerk voor plastische en reconstructieve chirurgie.

kingen optreden, maar deze zijn veelal van
voorbijgaande aard. Uw arts informeert u voorafgaand aan de behandeling over alle risico’s en
bijwerkingen.
Hoe vind ik een arts?
Met behulp van de Physician Locator kunt u een
arts vinden die gespecialiseerd is in behandelingen met Radiesse®. Vul hiervoor het formulier in
op www.radiesse.nl
Hoe snel kan ik weer aan het werk?
Gezien het veiligheidsprofiel en de verdraagbaarheid van Radiesse® hebben patiënten meestal
geen hersteltijd nodig. Na de behandeling kunt
u dus doorgaans weer snel aan het werk.
Hoe lang houdt de werking van Radiesse® aan?
De duur van het effect kan per persoon verschillen, afhankelijk van leeftijd, huidtype, levensstijl,
stofwisseling en het gebied dat is behandeld.
Voor de meeste patiënten blijft het resultaat van
een behandeling minstens een jaar zichtbaar.
Kan Radiesse® in combinatie met andere
producten worden gebruikt?
Voor een volledige behandeling van individuele
plooien en specifieke zones van het gezicht is
het raadzaam om Radiesse® in combinatie met
andere producten van Merz Aesthetics te gebruiken. Informeer bij uw arts naar het volledige
aanbod en mogelijke combinatiebehandelingen.
Waar vind ik meer informatie over Radiesse®?
Overleg met uw arts of bezoek onze website
www.radiesse.nl
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Beste Filler
van

2013
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10 jaar bewezen
in de praktijk
en bij meer dan
4.000 patiënten
in klinische
onderzoeken9
	Toegekend door de internationale
jury van het eerste Europese schoonheidscongres AMEC (Anti-ageing
Medicine European Congress).
9
	Gegevens verkrijgbaar op verzoek.
10
	Moers-Carpi, M. et al. Dermatol Surg.
2007 Dec; 33 Suppl 2: S144–51.
11
	Mariano Busso, MD, Dermatologist,
Miami, Florida; Chief of Dermatology
at Mercy Hospital, Miami, Assistant
Clinical Professor, University of
Miami, Miami.
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90%
patiënttevredenheid
na

12 maanden10

Radiesse® is

één van de veiligste
fillers op de markt11
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Merz Pharma Benelux B.V.
Hoevestein 36 D, 4903 SC Oosterhout, The Netherlands
www.radiesse.nl
Radiesse® wordt geproduceerd door Merz North America,
Inc., 4133 Courtney Road, Suite nr. 10, Franksville,
WI 53126 U.S.A.
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Stempel van de arts

