Waarom kiezen voor ECA
Elke behandeling wordt uitgevoerd door een
gecertificeerde arts

Wat is Botox? (Azzalure®)
Botox® is de bekende naam voor de behandeling die
rimpels vermindert.
Het werkt doordat het de kracht van de spiertjes
in het gezicht ontspant. Enkele dagen na een
behandeling neemt de zichtbaarheid van rimpels af
of ze verdwijnen zelfs volledig. Het effect houdt 4-5
maanden aan.
Botox is ook effectief tegen overmatig zweten
doordat het de zenuwgeleiding naar de zweetklieren
blokkeert. Daarnaast kan het gebruikt worden tegen
tandenknarsen door de kauwspier te ontspannen.

Er wordt alleen met de beste en veiligste producten
gewerkt
De kliniek is geopend op vrijdagavond en op zaterdag
zodat u buiten werktijd bij ons terecht kan
De kliniek is optimaal uitgerust voor uw behandeling
Er wordt ruim de tijd genomen om met u een
behandelplan op te stellen
Kortom ECA is dé kliniek in uw regio voor uw
cosmetische behandeling

Bel voor een gratis
kennismakingsgeprek!

Contact:

0315-200075
www.esthetischcentrumachterhoek.nl

Kliniek:

Dierenriem 38
7071 TH Ulft

Openingstijden:
Vrijdag			
Zaterdag		

www.esthetischcentrumachterhoek.nl
0315-200075

13:00 - 21:00
10:00 - 17:00

www.esthetischcentrumachterhoek.nl

Tarieven
Kennismaking			

gratis

Restylane® (Fillers)
Restylane 0,5 ml
		
Restylane 1 ml				
Restylane lip volume 1 ml		

Azzalure®

Wat zijn fillers? (Restylane®)

Injectables

Door fillers te injecteren in de huid wordt deze
verstevigd en verminderen rimpels. Ook kan er
volume worden toegevoegd ter hoogte van de
jukbeenderen of in de lippen. In onze kliniek gebruiken
we fillers op basis van hyaluronzuur, dit is een
lichaamseigen stof die volledig biologisch afbreekbaar
is. De behandeling is hierdoor erg veilig.

Zowel Azzalure® als Restylane® zijn injectables. Ze
hebben deze naam omdat ze met een klein naaldje in
de huid worden geinjecteerd. De behandeling duurt
over het algemeen kort en wordt niet als pijnlijk
ervaren. Indien gewenst wordt u vooraf behandeld
met een verdovende creme.

Onze filosofie
Uw veiligheid en een goed resultaat staan voorop
bij ECA. Daarnaast staat oprechte betrokkenheid bij
ons hoog in het vaandel. Hiervoor is uitgebreid en
persoonlijk contact met patienten vereist. Er wordt
daarom ruim de tijd genomen voor ieder consult
zodat u uw verhaal kunt doen en uw verwachtingen
kunt bespreken.

www.esthetischcentrumachterhoek.nl
0315-200075

€295 ,€395 ,€395 ,-

(Botox®)

Azzalure 0,5 regio
		
€ 75
Azzalure 1 regio
		
€150
Azzalure 2 regio’s			
€295
Azzalure 3 regio’s			
€450
Beide oksels 4 regio’s (zweten)
€450
Tandenknarsen vanaf 		
€195
Hoge lachlijn				€150
Uitleg regio’s
1 regio
Kraaienpootjes beide zijden
1 regio
Fronsrimpels tussen ogen
1 regio
Voorhoofd
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