Botox & Fillers
Wilt u iets aan uw rimpels doen maar zonder operatieve ingreep? Kies dan voor een behandeling met botox en fillers. Uw
gezicht krijgt een zachtere uitdrukking en jongere uitstraling.
Botox en Fillers werken verschillend
Botox legt de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren stil. Het spiertje in uw gezicht verlamt en de rimpel verdwijnt.
Met een fillers vult u volume aan.
VieCuri MOOI werkt alleen met tijdelijke Fillers
De Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen raadt het gebruik van permanente fillers af. VieCuri MOOI gebruikt alleen
veilige Botox en tijdelijke Fillers. Het lichaam breekt deze op natuurlijke wijze zelf af binnen 3 tot 18 maanden. MOOI biedt
behandelingen met de volgende producten:
Radiesse
Perfectha
Belotero
U kunt een behandeling met botox en fillers samen met andere behandelingen doen. Voor een langer zichtbaar resultaat
herhaalt u de behandeling.
Veilig eigen lichaamsmateriaal
Steeds meer mensen kiezen voor het gebruik van lichaamseigen materialen. Zoals eigen lichaamsvet bij lipofilling. Uw arts
vertelt u graag wat er mogelijk is.

Eerste consult botox & fillers
Tijdens het eerste consult bij VieCuri MOOI kunt u al uw vragen, wensen en eventuele twijfels over de behandeling met
Botox en Fillers rustig met de plastisch chirurg bespreken.
Tijdens het eerste consult bespreekt de chirurg met u:
welke behandeling of methode het beste bij u past
wie de ingreep verricht
hoe lang de ingreep duurt
welk resultaat u mag verwachten
welke risico's er mogelijk zijn en
hoe de nazorg is geregeld

Behandeling botox & fillers
Behandelingen met Botox en Fillers voert een plastisch chirurg uit. Met een zeer fijne naald injecteert de chirurg kleine
beetjes injectievloestof. Alleen op die plekken in uw gezicht die u vantevoren samen heeft besproken. Een verdoving is niet
nodig. De behandeling zelf duurt ongeveer 15 minuten.

Nabehandeling & herstel botox en fillers
Na de ingreep is de huid een beetje rood en gezwollen. Gebruik in de eerste twee uur na de behandeling goed uw
gezichtsspieren. Botox en Fillers werken dan beter. U ziet enkele dagen na de inspuiting al resultaat.
Na de behandeling kunt u meteen naar huis.
VieCuri MOOI werkt alleen met tijdelijke botox en fillers. Na 6 tot 12 maanden zijn de injectievloeistoffen uitgewerkt. Herhaal
de behandeling voor een langer zichtbaar resultaat.

Risico's & complicaties botox en fillers
Er ontstaan in het algemeen geen complicaties. Allergische reacties doen zich nauwelijks voor vanwege de lage dosering die
wij van de injectievloeistoffen gebruiken.
Bij een behandeling met botox & fillers VieCuri MOOI kiest u voor veilige cosmetische zorg door ervaren en deskundige
plastisch chirurgen binnen de vertrouwde muren van het ziekenhuis in Venlo en Venray.

Tarieven Injectables
Botox
1 zone

€ 175

2 zones

€ 300

3 zones

€ 450

Fillers
Belotero Balance (per 1cc)

€ 349

Belotero Intense (per 1 cc)

€ 359

Belotero Volume (per 1cc)

€ 369

Perfectha finelines 0,5 ml

€ 295

Perfectha derm 1,0 ml

€ 395

Perfectha deep 1,0 ml

€ 445

Radiesse 0,8 ml

€ 500

Radiesse 1,5 ml

€ 600

Radiesse 3,0

€ 900

Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

Meestgestelde vragen botox & fillers
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 1 week bij VieCuri MOOI terecht.

Hoe lang duurt de ingreep?
De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Krijg ik de behandeling vergoed?
Een behandeling met Botox en Fillers valt onder de niet-verzekerde zorg. De zorgverzekeraar vergoed de behandeling niet. U
heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig en kunt ons direct bellen voor een afspraak

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?
Botox blijft ongeveer 3 tot 6 maanden zichtbaar. Fillers blijven langer zichtbaar. 6 tot 12 maanden.

Is de behandeling pijnlijk?
Bij de inspuiting van de injectievloeistoffen gebruiken we hele fijne naaldjes. De speldeprikjes kunt u als ongemakkelijk of als
pijnlijk ervaren. Dit geldt overigens alleen voor de inspuiting zelf; kort daarna is de pijn verdwenen.

Mag ik alcohol drinken?
Er is geen medische reden om van het drinken van alcohol af te zien.

Mag ik roken?
Er is geen reden om voor de behandeling met Botox en Fillers te stoppen met roken. De resultaten zijn wel beter als u stopt.
Nicotine stimuleert de veroudering van de huid.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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