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FRONS EN KRAAIENPOOTJES
MET AZZALURE

GEBIED ROND 
DE MOND & KIN

MET RESP. RESTYLANE 
EN AZZALURE 

JUKBEENDEREN
MET SCULPTRA
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Waarom?
“Ik zag er de laatste tijd zorgelijk en 

vermoeid uit. Het was duidelijk dat mijn 

gezicht toe was aan een opfrisbeurt.”

Goed voorbereid?
“Dokter Tjan heeft mij tijdens het consult 

goed geïnformeerd over wat het resultaat 

zou kunnen worden. Hij vertelde ook 

dat het geen extreme ingreep zou zijn. 

Ik ben namelijk geen ‘beauty queen’ en 

wil er zo ongekunsteld mogelijk uitzien. 

Hij verzekerde mij dat ik een natuurlijke 

uitstraling zou behouden.”

Waarom Clinic 28?
“Ik heb er goede verhalen over gehoord en 

gelezen. Het is een prachtige kliniek met 

vriendelijke mensen en een goede service. 

En dokter Tjan staat bekend als een van dé 

specialisten op het gebied van injectables.”

Niet snijden?
“Oh nee, voorlopig niet! Als het niet echt 

nodig is, dan liever geen operatie. Met 

injectables krijg je werkelijk een prachtig 

resultaat, en het is eigenlijk een ingreep 

van niets.”

Pijn?
“Nee hoor, je wordt goed verdoofd. Je kunt 

het vergelijken met bloed prikken bij de 

dokter. De behandeling duurt maar relatief 

kort, dus heel goed te doen. Als je wilt, kun 

je direct daarna weer aan het werk.”

Moet je dit vaker doen?
“Het resultaat is gelukkig niet permanent. 

De injectables breken op een natuurlijke 

manier  langzaam af, dus na een maand 

of negen moet je het wel weer wat laten 

bijwerken. Maar ze zorgen er ondertussen 

ook voor dat de huid weer eigen collageen 

opbouwt.” 

Reactie omgeving?
“Men herkende mij niet meer en de 

mannen lagen met bosjes voor m’n deur! 

Nee, dat is gekheid. Het resultaat is wat is 

graag wilde: mijn gezicht is strakker en ik 

zie er minder vermoeid uit. Ik krijg vooral 

veel complimenten dat ik er zo goed uit zie. 

Top toch?” +

Marieke OP 21 JANUARI 2011                                                            Marieke OP 14 FEBRUARI 2011                                                            

WIE  Marieke Schuite (35)

WAT  ‘Full face’-injectablebehandeling

WAAR  Clinic 28 in Den Haag  (www.clinic28.nl)

COSMETISCH ARTS  drs. Fred Tjan

PRIJS  € 725,-

‘Ik was toe 
aan een fl inke 
opfrisbeurt’


