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Fillers

Voor de rijper wordende huid
Fillers op basis van hyaluronzuur, zijn de ideale oplossing voor het opvullen van 
statische rimpels of voor het herstellen van het volumeverlies door natuurlijke 
veroudering.
Sarasin Clinic® gebruikt hiervoor enkel fillers die van nature na ongeveer een jaar 
door het lichaam worden afgebroken.

Voor de jonge Fashionista’s
Wil je die typische volle #KylieJennerLips of mooie sensuele Kiss me Lips….? 
Breng gerust foto’s mee van gewenste resultaten zodat onze artsen goed weten wat 
jullie wensen zijn.

Om van fijne lippen naar een vol mooi resultaat te gaan, zijn meerdere behandelingen 
nodig. Onze prijzen zijn per spuit van 1 ml = 350EURO. Wanneer uw spuit niet opge-
bruikt is dan komt u 2 weken later gratis terug voor uw volgende inspuiting.

Het jongere publiek

Mooiere volle lippen (Poutch effect) Kylie Jenner Lips 

Vollere jukbeenderen

Neuscorrectie

Kin correctie

Kaaklijn

Voor het rijpere publiek

Nasolabiaal plooi zachter maken

Fijne lijntjes rond de lippen opvullen 

Volume verlies in lippen corrigeren

Vollere jukbeenderen / wangen

Neuscorrectie

Kin correctie

Wij werken bij de lipfillers met onze chirurgisch verdovende zalf dit geeft voldoende 
verdoving zodat u de prik van de fillers nauwelijks voelt.

DP Esthetische behandelingen

Filllers

350 EURO - 1 ml 
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Spierontspanners

Door samentrekken van de gezichtsspieren worden rimpels veroorzaakt. Botox  
(een merknaam voor Botuline Toxine) is een spierontspanner. Deze zorgen ervoor dat 
de werking van de spieren afneemt en er dus minder rimpels gevormd worden.

Werkt vanaf 4 dagen tot ongeveer 4 maand na de behandeling (soms iets langer)

Na een behandeling worden de spieren minder intens gebruikt waardoor u sowieso 
op langere termijn minder rimpels zal ontwikkelen. Wij raden voor een natuurlijk 
resultaat 2 behandelingen per jaar aan. 

Bij Sarasin Clinic ® worden de behandelingen enkel uitgevoerd door ervaren plastisch 
chirurgen.

Spierontspanners zijn de ideale oplossing voor
Wenkbrauwlift
Kraaienpootjes
Voorhoofdrimpels
Rimpels aan de zijkant van de neus
Migraine
Overmatige transpiratie (vb onder de oksels)

Gummy Smile

Voordelen :

Pijnloze behandeling

Voorkomt blijvende rimpelvorming

Ziet er heel natuurlijk uit 

Nadelen :

Kans op een tijdelijk klein blauw plekje (minder dan 10%)

Pas na 4 dagen begint u het resultaat te zien (boek dus tijdig)

Spierontspanners

1 zone: 180 EURO
2 zones: 280 EURO
3 zones: 350 EURO

Beide oksels: 500 EURO


