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Injecteerbaar implantaat
Contouren & Verfraaien
Soft • Safe • Simple • Structure • Satisfaction

Veel gestelde vragen!

Moet ik een huidtest uit laten voeren?
Nee. Omdat Radiesse een biocompatibele formulering heeft, leidt gebruik 
niet tot een toxische of allergische reactie.

Zijn er bijwerkingen?
Er zijn weinig bijwerkingen gemeld bij klinische testen en daadwerkelijk 
gebruik. U kunt echter een aantal veel voorkomende injectie gerelateerde 
reacties ervaren, zoals zwelling, pijn, jeuk, verkleuring en een pijnlijk 
gevoel op de injectieplaats.

Wat gebeurt er als ik medicatie gebruik?
Als u aspirine of andere medicatie gebruikt, moet u contact opnemen met 
uw arts. 

Doet het pijn?
Patiënten kunnen verschillend reageren; overleg daarom met uw arts over 
pijnbeheersing gedurende de ingreep.

Kan Radiesse over andere implantaten geïnjecteerd worden?
Als u andere implantaten of materialen hebt, moet u dit aan uw arts 
melden en hierover met hem overleggen.

Is Radiesse permanent?
Nee, de gel lost binnen een paar maanden op en de structurele 
microsferen worden afgebroken via de natuurlijke processen van het 
lichaam.

Wordt Radiesse hard of is het voelbaar?
Nee, Radiesse blijft zacht en plooibaar en neemt de kenmerken van het 
omringende weefsel over.

Hoe lang duurt het effect van Radiesse?
Een Radiesse correctie blijft ongeveer twee jaar zichtbaar. De individuele 
resultaten kunnen variëren, als gevolg van leeftijd, huidtype, leefstijl en 
spieractiviteit.

Is Radiesse goedgekeurd?
Ja, Radiesse is volledig goedgekeurd voor gezichtsaugmentatie met CE-
markeringscertificatie en heeft een aantal goedkeuringen door de FDA in 
de Verenigde Staten

Hoe snel kan ik mijn normale activiteiten weer oppakken?
Ongeveer 24 uur na uw injectie zal de meeste zwelling of roodheid 
verdwenen zijn. Sommige patiënten gaan direct na de injectie weer aan 
het werk, anderen hebben 24 uur nodig om te herstellen.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw arts.



Als u zou kunnen ...
Zou u dan graag een meer geprononceerde kin willen?

Zou u dan graag het kuiltje in uw kin dat zich onlangs heeft ontwikkeld 
minder diep willen maken?

Zou u graag een jonger, vitaler uiterlijk willen?

Niet-chirurgische gezichtscontouren en -verfraaiing!
Tot nu toe was voor het veranderen van de vorm van uw kin een operatie 
nodig, gevolgd door weken van herstel, zwelling en veel leed. Als u graag 
uw gelaatstrekken wilt verfraaien en uw zelfverzekerdheid vergroten, 
zonder ingrijpende chirurgie, littekens of wachten tot de resultaten 
zichtbaar zijn: Radiesse is uw antwoord.

Soft, safe and simple!
Radiesse is een injecteerbaar implantaat dat zacht, veilig en eenvoudig 
is en onmiddellijk effect geeft. De crèmeachtige structuur van Radiesse 
blijft zacht, voelt natuurlijk en blijft een groot aantal maanden tot jaren 
effectief. 

Omdat Radiesse biocompatibel is, hoeft u niet te wachten op 
de resultaten van een allergietest. Omdat Radiesse biologisch 
afbreekbaar is, is het uitermate geschikt voor uw steeds veranderende 
schoonheidsbehoeften voor uw gezicht.

voor injectie na injectievoor injectie na injectie

U kunt de contouren van uw kin corrigeren, 
u jonger en zelfverzekerder voelen.

Trakteer uzelf op een vitaler uiterlijk of maak dat kuiltje 
dat zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld minder zichtbaar.

Een niet-chirurgisch, niet-permanent implantaat is de perfecte oplossing.

Radiesse voldoet prachtig aan uw steeds veranderende eisen en 
geeft u onmiddellijke resultaten die tot twee jaar te zien blijven. 

Het is dus eigenlijk helemaal niet duur.

Radiesse is de ideale keus voor het vormen van uw kin.
Wat moet u met uw arts bespreken?

Bespreek uw mogelijkheden en de vragen die u heeft met uw arts om te 
bepalen en te kiezen welke gezichtsverfraaiings- en contourbehandeling 
optimaal aansluit bij wat u wenst.

Het is belangrijk om te begrijpen dat uw arts niet alles zo kan behandelen. 
Hieronder vindt u een aantal vragen die u misschien bespreken:

• Welk deel van mijn gezicht kan ik op deze manier verbeteren?

• Hoe lang duurt de ingreep?

• Hoeveel behandelingen zijn er nodig voordat ik resultaten zie?

• Hoe lang blijven die resultaten zichtbaar?

• Hoeveel kost het om het effect 1-2 jaar zichtbaar te laten blijven?

• Wat kan ik na de behandeling verwachten?

• Wat kan ik als aanvulling op deze ingreep gebruiken?

Radiesse is uw perfecte oplossing omdat het een eenvoudige en veilige 
behandeling in de praktijk van uw arts is die maar een paar minuten duurt.


