Botox, fillers en
huidbehandelingen.
Binnenkort wordt u behandeld met Botox of fillers, of u overweegt om dit te laten doen. In deze
folder tref u informatie waarmee u goed geïnformeerd bent en een weloverwogen beslissing kunt
nemen. Mocht u toch nog vragen hebben kijkt u dan op onze website of neem contact met ons op.
Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is
beschreven.

Contact opnemen
Telefoon: 085-8771149
E-mail: info@houseofbratz.nl
Web: www.houseofbratz.nl
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Over ons
Wie er mooi en aantrekkelijk wil uitzien, heeft vaak extra wensen. Niks mis mee. Waarom zou je in de
spiegel moeten kijken en niet tevreden zijn met bepaalde aspecten van je gezicht? Iets accentueren
of juist corrigeren? Het gaat tenslotte om datgene waar iedereen naar kijkt: je gezicht. Wij bij House
of Bratz begrijpen dat als geen ander en kunnen u met eenvoudige cosmetische ingrepen de looks
geven waar je altijd van hebt gedroomd, waardoor je lekker in je vel zit en meer zelfvertrouwen
uitstraalt. Geef jezelf wat je verdiend !
House of Bratz is een kliniek voor cosmetische behandelingen. Deze worden door gespecialiseerde,
BIG-geregistreerde artsen uitgevoerd volgens strikte protocollen. House of Bratz verzorgt
cosmetische behandelingen aan het gezicht. Bovendien behandelen we mensen die last hebben van
tandenknarsen, hoofdpijn en overmatig transpireren.
De behandelingen die wij uitvoeren zijn:




Botoxbehandelingen
Fillers
Huidbehandelingen

De kliniek beschikt over diverse behandelkamers die voldoen aan alle wettelijke richtlijnen op het
gebied van medische toepassingen en hygiëne. House of Bratz is gevestigd op een mooie plek langs
de Rotterdamse Maas, aan de Willemskade nr. 16b. De kliniek is gemakkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer, over de weg en over het water. De parkeergarage onder de Erasmusbrug bevindt
zich op loopafstand.
House of Bratz verzorgt esthetische verbeteringen aan uw uiterlijk, naar uw wensen en naar de
mogelijkheden die uw huid bieden. In het persoonlijk overleg met onze artsen komen uw
verwachtingen duidelijk aan de orde. We streven naar een optimaal resultaat. Dit is altijd afhankelijk
van de reactie van uw huid. Onze specialisten spreken en handelen vanuit ervaring. Zij geven een
eerlijk advies en zorgen voor een realistische voorstelling van zaken.
Op hoofdlijnen zijn de cosmetische behandelingen, die House of Bratz uitvoert, gericht op
esthetische verbeteringen zoals het






corrigeren van rimpels en plooien,
opvullen van de lippen,
vormen en modelleren van de contouren van uw gezicht,
hydrateren en voller en jonger maken van uw huid,
verbeteren van de stevigheid en elasticiteit van uw huid.
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Behandelingen
House of Bratz verricht op hoofdlijnen drie soorten behandelingen: Botox, fillers en
huidbehandelingen (huidverbetering). Botox en fillers worden ook wel injectables genoemd.
In onze kliniek gebruiken wij uitsluitend A-merken injectables zoals Stylage, Restylane en Azzalure.
Injectables
Fillers of injectables - zoals hyaluronzuur en botox - zijn stoffen die met een klein naaldje onderhuids
worden ingebracht. Of met een canule, een stompe naald of naald zonder punt. Daarmee wordt de
kans op blauwe plekjes verkleind. De behandeling duurt meestal tussen de 10-30 minuten. De
tijdsduur is afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied.
Botoxbehandeling
Wie van zijn of haar rimpels af wil, kan botox laten injecteren. Botox is een afkorting van
botulinetoxine, een eiwit dat door een bacterie wordt gemaakt en de overdracht van zenuwprikkels
naar spieren blokkeert. Tijdens de behandeling met Botox word je geprikt met hele dunne naaldjes in
de onderhuidse spiertjes. De aangezichtsspieren in het geïnjecteerde gebied ontspannen en
vertonen daarna weinig of geen activiteit. De behandeling zorgt ervoor dat je huid er gladder gaat
uitzien.
Botox is volledig afbreekbaar door het lichaam en na enkele maanden uitgewerkt. Desgewenst kan
het middel daarna weer worden bijgespoten. Ook blokkeert Botulinetoxine de werking van de
zenuwen op de zweetklieren waardoor je minder gaat zweten. Het resultaat houdt ca. 3 tot 4
maanden aan. Lees meer op www.houseofbratz.nl over de diverse Botoxbehandelingen.
Fillers
Fillers (injectables of rimpelvullers) zijn producten die met een injectienaald in de huid worden
gespoten om kleine en middelgrote rimpels te verminderen of te laten verdwijnen Ook zijn fillers
geschikt voor het vergroten of verstevigen van de lippen, het (terug) aanvullen van volume onder de
ogen en het verbeteren van de gezichtscontouren. Fillers worden vooral toegepast bij het
behandelen van lippen en wangen. Wij werken bij iedere behandeling enkel met veilige en
kwalitatief zeer goede fillers van de merken Stylage en Restylane. Het resultaat houdt ca. 6 tot 12
maanden aan. Lees meer op www.houseofbratz.nl over de diverse fillerbehandelingen.
Het verschil tussen deze injectables
Botox en fillers zijn dus allebei injectables, maar ze gaan rimpels tegen op een andere manier. Het
grootste verschil is dat fillers rimpels opvullen, terwijl Botox ze juist glad trekt door de spieren
eronder te verslappen. Botox geeft de huid rust waardoor de rimpels binnen een paar dagen
verdwijnen. Fillers zijn het meest effectief bij diepere rimpels, zoals bij wallen rondom je ogen. Met
fillers kun je ook je jukbeenderen mooi laten accentueren.
Huidbehandelingen
House of Bratz voert effectieve huidbehandelingen uit op basis van de Restylane Vital Skinbooster.
Deze behandeling met een speciale injectable geeft een schitterend resultaat wanneer
huidverjonging of hydratatie gewenst is. Bij het ouder worden, verliest onze huid elasticiteit en gaat
deze droger en onregelmatiger aanvoelen. De Skinbooster Restylane Vital verbetert het
vochtgehalte, verfijnt de structuur en herstelt de elasticiteit van de huid. De te injecteren vloeistof is
gebaseerd op biologisch afbreekbaar hyaluronzuur en is beschikbaar in verschillende varianten. Het
resultaat houdt ca. 6 tot 12 maanden aan. Lees meer op www.houseofbratz.nl over
huidbehandelingen.
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Stappenplan
Wanneer u een (cosmetische) behandeling wilt laten uitvoeren door House of Bratz en u heeft
behoefte aan meer informatie, lees dan verder op onze website. Als u dan toch nog vragen heeft
kunt u ons e-mailen of telefonisch contact met ons opnemen. Ook kunt u zelf een afspraak maken via
onze online afsprakenplanner. U ontvangt dan een afspraakbevestiging en deze informatiefolder met
aanvullende informatie over House of Bratz en de behandelingen.
Intake
De procedure begint met een gratis intakegesprek. Daarin maakt u kennis met de arts die u gaat
behandelen. U bespreekt wat u verwacht van uw behandeling. De arts beoordeelt de conditie van uw
huid en uw gezondheid. Alles wordt besproken zodat u tot een goed besluit komt. Ook hoort u welke
alternatieven er zijn en wat de behandeling kost.
Formulieren
Vóór de behandeling ontvangt u een anamneseformulier (gezondheidsverklaring) die u moet
invullen. Verder ontvangt u de behandelovereenkomst om deze alvast door te nemen. De assistente
helpt zo nodig bij het invullen of bij vragen over de formulieren. Ook worden er foto’s gemaakt vóór
en na de behandeling. Hierna neemt de behandelend arts het door u ingevulde anamneseformulier
met u door. Hiermee wordt bepaald of u geschikt bent voor een medisch-esthetische behandeling
met injectables. Tijdens dit gesprek wordt ook de behandelovereenkomst met u doorgenomen. Dit is
een formulier waarin de behandeling en de te gebruiken producten worden vermeld, inclusief
mogelijke bijwerkingen en complicaties.
Behandeling
Als u geschikt bent bevonden voor een medische esthetisch behandeling kunt u meteen worden
behandeld. U kunt desgewenst ook een vervolgafspraak maken. Vóór de behandeling wordt een
verdovende crème aangebracht op het te behandelen gebied (niet van toepassing op
huidbehandelingen). Wanneer u wordt behandeld, zorgt u dat u 15 minuten voor de afspraak
aanwezig bent. Zo kan de crème goed inwerken. Ondertussen kan de intake plaatsvinden
Nacontrole
Het resultaat van de behandeling is meestal direct zichtbaar. Mogelijke bijwerkingen in de eerste
dagen na de behandeling zijn: een blauw plekje, roodheid, zwelling of een beurs gevoel. Bij House of
Bratz is nacontrole (2 weken na de behandeling) inbegrepen bij de behandeling. Wij vinden het
belangrijk u terug te zien om te bespreken of u tevreden bent en om het resultaat van de
behandeling te beoordelen. Als het nodig is, kan worden nabehandeld tijdens dit bezoek.
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