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kin-lift

Forty something beautyredacteur Alexandra Roskam
merkt dat, nu ze ouder wordt, er wat volumeverlies in haar
gezicht begint op te treden, met name bij haar kin en wangen.
Is haar kaaklijn ook niet een beetje aan het verslappen? Ze
klopte aan bij Kliniek Dokter Frodo in Amsterdam en onderging
een kin-lift met behulp van fillers.
Ooit mocht ik als beautyredacteur model
staan voor een oorlel-lift. De arts spoot op
een pers event ten overstaan van al mijn
beautycollega’s wat Restylane in mijn oorlellen, zodat ze iets werden opgevuld. Ik zou
diezelfde middag weer oorbellen kunnen
dragen. Helaas reageerde ik wat heftig, zodat
ik dagenlang met oorlellen in de vorm van
trostomaatjes rondliep. Ik had zelfs kroonluchters in mijn oren kunnen hangen, zo hard
en opgevuld waren mijn lellen. Ik twijfelde
dus even of ik me wel aan de kin-lift bij de
kliniek van Frodo Gaymans wilde onderwerpen. Zou ik straks niet met een driedubbele
kin rondlopen?

3D-techniek

Frodo neemt het zekere voor het onzekere en
laat me de week voorafgaand aan de behandeling langskomen voor een testje. Hij spuit
op twee plekjes in mijn onderarm het middel
Juvéderm en het verdovingsmiddel lidocaïne
in. Gelukkig reageer ik niet op de middelen,
dus staat er niets meer in de weg om de kinlift uit te voeren.
Aan de hand van een 3D-foto kan Frodo alle
verhoudingen in mijn gezicht analyseren. Op
het beeldscherm laat hij zien hoe mijn gezicht
zou verbeteren met een behandeling. Hij vult
een rimpel op en hup daar verdwijnt hij meteen uit beeld. Ook gumt hij een beetje mijn
verslapte onderkin weg. De techniek staat
voor niets. Ik kan niet wachten totdat hij real
life met mij aan de slag gaat. Ik wil precies
eindigen als op de na-foto. Kom maar door
met die spuit.
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Gemene prikjes

Tijdens de behandeling spuit Frodo twee
keer 1 ml Juvéderm filler met verdovingsmiddel in mijn kin. Ik vind het nog best
gemene prikjes. Gelukkig vallen de prikjes
in de ‘marionetten plooien’ om mijn mond
weer mee. Dit zijn de rimpels die van je
mondhoeken naar beneden lopen. Mijn kin,
maar ook mijn tongriem en tandvlees voelt
verdoofd aan, net als wanneer je bij de tandarts bent geweest. Ondertussen moet ik met
een tissue blijven drukken op de plaatsen

‘Ik wil precies
eindigen als op
de na-foto, dus
kom maar door
met die spuit’
waar de filler is ingespoten om blauwe plekken te voorkomen. Na afloop krijg ik een
coldpack mee naar huis wat ik regelmatig
tegen de beurse plekken moet aanhouden.
Ik ga die avond vroeg naar bed omdat ik best
last heb van een vervelend gevoel in mijn kin
en mond. Ook de dag erna voelt mijn kin
nog beurs aan. Maar op de derde dag na de
behandeling kan ik dan eindelijk gaan
genieten van het mooie resultaat. Lang
leve de strakke kaaklijn en de prachtige,
volumineuze kin!

Jaren jonger

Om nu te zeggen dat het een fluitje van een
cent was, nee. Ik reageer gewoon heftig op

Waar kan het?

Alexandra onderging de kin-lift bij Kliniek
Dokter Frodo Gaymans in Amsterdam. Hij
gebruikte de filler Juvéderm Voluma. Deze
geeft veel lift en corrigeert volumeverlies bij
de wangen, jukbeenderen, neus-lippenplooi,
mondhoeken en kin- en kaaklijn. Voor meer
informatie: dokterfrodo.nl.

Wat kost het?

De intake is gratis. Een consult met fillers
als Juvéderm of Restylane is er vanaf € 500,
afhankelijk van hoeveel volume je nodig hebt.
De behandeling duurt tussen de 30 en 60
minuten.

behandelingen in mijn gezicht dus moet echt
even herstellen. Toch is het resultaat erg mooi
geworden. Ik zie duidelijk contouren bij mijn
kaak en kin en heb veel meer volume gekregen. Ook zijn de rimpels naast mijn mondhoeken verdwenen. Kortom, deze behandeling maakt je instant jaren jonger. En het
resultaat blijft een paar jaar zichtbaar.

