Helon Esthetiek
Voor het verminderen van rimpels en het verfraaien van gezichtscontouren
Huidveroudering

Intake
Tijdens het eerste bezoek maakt u kennis met
de dermatoloog. Deze onderzoekt uw huid,
bespreekt eerdere behandelingen, uw
medische geschiedenis en eventueel
medicijngebruik. Op basis van deze informatie
en uw wensen wordt vervolgens een
individueel behandelplan opgesteld.

Botox®
Botox® is een merknaam voor de stof
botuline-toxine, een natuurlijk eiwit dat
geproduceerd wordt door de bacterie
Clostridium Botulinum. Dit eiwit wordt in
uiterst kleine hoeveelheden, en sterk
verdund, geïnjecteerd in de spiervezels die
verantwoordelijk zijn voor zogenoemde
dynamische lijnen, die ontstaan bij mimiek.
Fronslijnen en kraaienpootjes zijn hier
voorbeelden van. Botuline-toxine is een

middel dat geïnjecteerd wordt om de
spieractiviteit te verminderen. Het blokkeert
de prikkeloverdracht van zenuw naar spier,
zodat deze tijdelijk minder krachtig wordt. Na
enkele maanden herstelt de spieractiviteit
volledig. Om het gewenste resultaat te
behouden hebben de meeste mensen om de
zes tot negen maanden een behandeling
nodig.

Fillers
De dermatologen van Helon werken met
biologisch afbreekbare fillers die hyaluronzuur
bevatten. Deze fillers worden toegepast voor
het opvullen van lijnen en rimpels, groeven
en plooien en het corrigeren van
volumeverlies en gezichtscontouren.
Hyaluronzuurfillers worden daarnaast ook
gebruikt voor het vullen van de lippen. Het
effect van een fillerbehandeling is direct
zichtbaar. U profiteert, afhankelijk van de
indicatie, 6 tot 15 maanden van het effect
van de behandeling en deze kan zonder
problemen worden herhaald.
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Rimpels zijn een natuurlijk verschijnsel bij het
verouderen van de huid. Vanaf middelbare
leeftijd wordt minder onderhuids bindweefsel
en elastine aangemaakt. Wanneer de huid
veel aan de zon wordt blootgesteld vindt
extra afbraak van elastine plaats. Wanneer de
afbraak groter is dan de aanmaak zal de huid
uiteindelijk slapper worden, wat leidt tot
rimpelvorming. Ook roken kan aanleiding
geven tot het vervroegd optreden van
rimpels. Niet alle rimpels zijn hetzelfde.
Ruwweg kunnen ze worden ingedeeld in twee
soorten rimpels. ´Dynamische rimpels´ die
ontstaan bij beweging door mimiek
(bijvoorbeeld frons, voorhoofd en
kraaienpootjes) en ´statische rimpels´, deze
worden in de loop der tijd gevormd door
bijvoorbeeld volumeverlies en verslapping
van de huid.

“Kijk uit. Jezelf mooi maken kan lelijk
uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij
een goede arts.”

Contact
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
www.helon.nl
info@helon.nl

Kosten en vergoeding
De kosten van de behandeling zijn afhankelijk
van de indicatie en de grootte van het te
behandelen gebied. Dit wordt tijdens de
intake besproken. Aangezien het behandelen
van rimpels geen medische noodzaak is, komt
de behandeling doorgaans niet in aanmerking
voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Wie zijn wij?
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
biedt een compleet scala aan behandelingen
op het gebied van bijna elke vorm van
huidproblematiek.
Helon bestaat uit drie afdelingen:
 Helon Huid- en Laserkliniek
 Helon Esthetiek
 Helon Huid- en Oedeemtherapie
Alle behandelingen worden uitgevoerd door,
en onder medische supervisie van, BIGgeregistreerde dermatologen en
huidtherapeuten van ZGT.
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