RESTYLANE
Vad är Restylane?
Restylane® förbättrar ditt naturliga utseende genom att tillföra och återge huden volym,
göra den slät och mjuk och ge ditt utseende nytt liv. Restylane är en
injektionsbehandling som alltid ska utföras av en medicinskt utbildad person med
erfarenhet av att använda Restylane.
Så här fungerar det:
Huden är rik på hyaluronsyra. När vi blir äldre förändras gradvis hyaluronsyrans
fördelning och funktion i huden, vilket gör att karakteristiska ålderstecken som linjer och
rynkor uppstår.
Restylane består av en hyaluronsyra som liknar kroppens egen.
Den bättrar på hudens eget förråd av hyaluronsyra och ger volym som antingen mjukar
upp ålderstecknen eller förstärker dina naturliga ansiktsdrag. En behandling med
Restylane går snabbt. Den tar vanligtvis mindre än 30 minuter. Och resultatet syns
direkt.

Restylane® tillför volym och ger stöd åt hudens struktur. Restylane hjälper till under
huden så att linjer lyfts upp och slätas ut och hudens utseende återställs.
Behandlingsresultatet syns omedelbart och håller länge, men är inte bestående.
Hos de flesta syns resultaten i 6 – 12 månader. Olika faktorer som t.ex. hudtyp, ålder,
livsstil och behandlingsområde kan påverka hur länge resultaten syns. Du kan upprepa
behandlingen så ofta du vill.

Hur går en RESTYLANE-behandling till?
Vid behandlingen injiceras den kristallklara gelen i huden i små mängder med en mycket
fin nål. Gelen skapar volym under rynkan, som lyfts upp och jämnas ut. Vid
läppskulptering eller formning av ansiktskonturer tillför RESTYLANE volym och form till
det behandlade området.
Gör det ont?
De flesta tycker att injektionerna är relativt smärtfria. Det kan sticka till något. Om du vill
kan en bedövningssalva appliceras på det område som ska behandlas. Vid
läppskulptering ges normalt en bedövningsspruta.
Hur snabbt ser jag resultatet?
Resultatet är synligt på en gång.
Hur ser jag ut efter behandlingen?
Direkt efter behandlingen kan du få lätt rodnad, svullnad, ömhet och klåda på det
behandlade området. Detta är en normal reaktion av injektionen. Obehaget är tillfälligt
och försvinner normalt efter ett par dagar.
Finns det biverkningar / allergier?
Allergiska reaktioner eller andra biverkningar av RESTYLANE är extremt ovanliga då
RESTYLANE är en kroppsegen substans. Som vid all injektionsbehandling är de flesta
biverkningar relaterade till nålsticken som rodnad, svullnad, klåda, blåmärke och ömhet.
Dessa biverkningar är övergående och försvinner inom 1-2 dagar. Vid RESTYLANEbehandling av läppar får man nästan alltid en svullnad som sitter i lite längre, ca 2-5
dagar.
Vad bör jag tänka på efter behandling med RESTYLANE?
De första timmarna efter behandlingen ska du undvika att ta med händerna i det
behandlade området. Du bör inte heller utsätta det behandlade området för extrem
värme (t.ex. solarium och solbad) eller extrem kyla förrän svullnaden och rodnaden
försvunnit. I övrigt kan du vara som vanligt.
Går det att ta bort RESTYLANE?
Nej. Men RESTYLANE försvinner naturligt med tiden. Om du känner dig osäker på det
önskade resultatet kan du välja att utföra behandlingen stegvis, vid flera olika tillfällen.
Hur länge varar effekten av behandlingen med RESTYLANE?
Det är mycket individuellt hur länge behandlingen varar. Det beror på en mängd
faktorer, t.ex. hudens struktur, livsstil, ålder, graden av perfektion som önskas och
läkarens injektionsteknik. Erfarenhet visar att påfyllning och uppföljningsbehandlingar
förlänger varaktigheten. De flesta väljer att göra en ny behandling inom ett år efter
behandling av rynkor och inom sex månader efter läppskulptering.
Hur kommer min hud att se ut utan uppföljningsbehandlingar?
Korrigeringen försvinner gradvis och till slut ser din hud ut som den gjorde före
behandlingen. Uppföljningsinjektioner hjälper till att bibehålla korrigeringen.
Läs mer på Restylane's hemsida >>

