
          

Wat is hyaluronzuur? 

Hyaluronzuur is een stof die van nature in de huid voorkomt. Het is een zeer heldere gel die gebruikt 
wordt om het volume van de huid te herstellen en de structuur te verbeteren. Er zijn verschillende 
varianten van hyaluronzuur die verschillen in stevigheid van de gel. De stevige gels zorgen voor meer 
volume. De meer vloeibare gels worden gebruikt om rimpels te behandelen. De meest vloeibare vorm 
is geschikt voor rimpels in de dunne huid van hals en decolleté. Hyaluronzuur wordt zeer goed 
verdragen en zorgt voor een langdurig effect. Onze producten zijn “FDA approved” en voldoen 
daarmee aan de allerhoogste eisen. 
 

Wat houdt de behandeling met hyaluronzuur in? 

 
Met behulp van een hele dunne naald injecteert de cosmetisch arts de vloeistof onder de huid. Zo 
nodig wordt de huid verdoofd en zal je hiervan nauwelijks hinder ondervinden. De behandeling is 
eenvoudig en na afloop kun je je bezigheden direct weer hervatten. Mocht je in de zon gaan dan is 
een goede crème met SPF 30 of hoger de eerste dagen aan te bevelen. 
 

Welk resultaat kan ik verwachten? 

 
Het resultaat van de behandeling met hyaluronzuur is direct zichtbaar en houdt afhankelijk van de 
variant tot 12 maanden aan. De vloeistof wordt door het lichaam zelf weer afgebroken. Omdat 
hyaluronzuur een zeer veilig middel is, kun je de behandeling zo vaak herhalen als je wilt. De meeste 
mensen komen jaarlijks voor een nabehandeling naar kliniek en houden zo hun gewenste resultaat bij. 
Sommige resultaten hebben enkele kleine behandelingen nodig. De cosmetisch arts zal daarvoor dan 
een behandelplan met u opstellen. 

 

Waar moet u op letten na een hyaluronzuur behandeling? 
 
Direct na de behandeling kunt u uw gewone werkzaamheden weer oppakken. Soms is er tijdelijk 
sprake van enige zwelling of een blauwe verkleuring. Vooral bij de behandeling van de lippen kan dit 
optreden. U kunt dit sneller laten verdwijnen door het gebied te koelen. Pijnstilling is over het 
algemeen niet nodig. Mocht u dit wel wensen dat kunt u hiervoor paracetamol gebruiken. 
 

Waar wordt hyaluronzuur voor gebruikt? 

 

 Herstel van verdwenen volume bijvoorbeeld van de jukbeenderen, kaaklijn, maar ook lippen 
 Vervlakken van rimpels zoals bijvoorbeeld naast de neus en bij de mondhoeken 

 Herstel van contour bij wallen onder de ogen  

 Verbetering en verstrakking van de huid van het gezicht, hals, decolleté of handen 
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