
ESTHETISCHE BEHANDELINGEN 



In een notendop:

	9 Artsen met +10 jaar ervaring

	9 Esthetisch verpleegkundigen met +15 jaar ervaring

	9 Privékliniek met respect voor je privacy en comfort

	9 Hoogste eisen op gebied van hygiëne & patiëntveiligheid

	9 Open, eerlijke & transparante communicatie & prijzen

WIE IS SARASIN CLINIC?
Sarasin Clinic, dat intussen meer dan 13 hoog 
gespecialiseerde medewerkers telt in allerlei esthetische 
behandelingen, heeft zich de laatste jaren ontpopt tot dé 
specialist voor injectables & esthetische huidverbetering 
in Oost-Vlaanderen.  
Al onze artsen hebben meerdere jaren ervaring met 
het plaatsen van injectables, en zijn autoriteiten in hun 
vakgebied. Bovendien informeren wij je als patiënt ook 
steeds over hoe een goede voorbereiding en nazorg het 
effect van je behandeling kan optimaliseren.

Meer info:
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FILLERS
WIJ BIEDEN FILLERS AAN DIE ONTWORPEN ZIJN VOOR:

	9 Verbetering van de lippen

	9 Vermindering van rimpels

	9 Herstel van het volume

	9Minimaliseren van donkere kringen en holtes onder de ogen

	9 Betere projectie van de kin

	9 Betere projectie van de jukbeenderen

	9 Verstrakking van de kaaklijn

	9We kunnen ook meerdere fillers gebruiken voor een vloeibare 
facelift (“liquid facelift”) die het gezicht een nieuwe vorm kan 
geven, zodat het er weer jeugdig uitziet

WELKE SOORTEN FILLERS BESTAAN ER?
1. Lipfiller

2. Neusfiller

3. Jukbeenfiller

4. Kaaklijnfiller

5. Kinfiller

6. Traangootfiller

7. Liquid Face Filler
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Meer info:
Wij werken bij de lipfillers met 
onze chirurgisch verdovende 

zalf, dit geeft voldoende 
verdoving zodat u de prik van 

de fillers NIET voelt.

PRIJS 
Vanaf € 280
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NEUSFILLER (NIET CHIRURGISCHE NEUSCORRECTIE)

KINFILLER 

JUKBEENFILLER 

LIPFILLER 

Want to see more of our results? 
Check our Wall Of Fame! pg. 22
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SPIERONTSPANNERS

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

	9Wenkbrauwlift

	9 Kraaienpootjes

	9 Voorhoofdrimpels / Fronsrimpels

	9 Rimpels aan de zijkant van de neus

	9Migraine

	9Gummy Smile

	9 Knarstanden of verdikte kaakspier (jaw slimming)

VOORDELEN 

	9 Pijnloze behandeling

	9 Voorkomt blijvende rimpelvorming

	9 Ziet er heel natuurlijk uit 

NADELEN 

	9 Kans op een tijdelijk klein blauw plekje (minder dan 10%)

	9 Pas na 4 dagen begint u het resultaat te zien

	9 Resultaten blijven gemiddeld 3 maand

Meer info:

BEHANDELING TEGEN RIMPELVORMING & GUMMYSMILE

PRIJS 
Vanaf € 120

6



PRIJS 
Vanaf € 200

HAAR FILLER
DÉ BEHANDELING TEGEN HAARUITVAL, 
VOOR VOLLER & DIKKER HAAR ZOWEL VOOR  ALS 
Wie last heeft van haaruitval, kaalheid of dunner wordend haar, 
heeft vaak ook een lager zelfbeeld. Haar fillers zijn één van de meest 
effectieve behandelingen die (vroegtijdig) haarverlies en haarverdunning 
tegen gaan. Bovendien stimuleren ze tegelijkertijd de groei van nieuwe 
haren.

WAT DOEN HAAR FILLERS JUIST?

	9 Het product wordt geïnjecteerd in de 
hoofdhuid en heeft een 4-voudige werking:

	9 Haargroeistimulatie

	9 Remmen van de haaruitval

	9 Antioxidant

	9 Betere doorbloeding

VOOR NA

VOOR NA

INVEST IN YOUR HAIR
IT’S THE CROWN 

YOU NEVER TAKE OFF

SARASIN BIO
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Meer info:

More results? 
Check our Wall 
Of Fame! pg. 28



VOOR EEN NIET-CHIRURGISCHE 
FACE- OF BODYLIFT

HIFU FACE / BODY

ENKELE MOGELIJKE TOEPASSINGEN: 

	9Grove poriën strakker maken

	9 Verwijderen van rimpels, liftend effect op het volledige gelaat

	9 De aanmaak van collageen & elastine stimuleren

	9 Verstrakken van buik, armen en benen

	9 Huidherstructurering (remodellage van de dermis)

ENKELE VOORDELEN: 

	9 Bovenste huidlaag blijft intact 

	9Geen downtime

	9 Korte behandeling (40 - 60 minuten)

	9 Langdurig resultaat (2 jaar)

	9 Vetvermindering

	9 Natuurlijke huidverstrakking

Meer info:

PRIJS 
HIFU FACE vanaf € 150/sessie
HIFU BODY vanaf € 250/sessie

SARASIN BIO
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More HIFU 
results? Check 

our Wall Of 
Fame! pg. 30



SARASIN BIO

Door middel van injecties wordt profhilo in de huid gebracht.

WAT DOET PROFHILO FACE PRECIES? 

	9 Verbeteren van de teint, “éclat” van je huid: “Sarasin-GLOW”

	9 Verzachten en verdwijnen van fijne lijntjes

	9 huidstructuur en huidversteviging verbeteren  
door aanmaak collageen & elastine

	9Geeft een sterk hydraterend effect die enkele  
maanden zal aanhouden

	9 Vermindert roodheid in het gelaat

	9Wordt op gelaat, hals en handen toegepast

	9 Voegt geen volume toe, is dus geen filler

RESULTAAT 
Profhilo zet de eigen huidcellen aan het werk, daarom duurt het 
ongeveer één maand na de behandeling voordat je resultaat begint 
te zien van de structurele huidverbetering. 
Na een kuur Profhilo (met twee tot drie behandelingen) heb je 
ongeveer 9 maanden een zichtbaar mooi resultaat.

PROFHILO FACE
PUUR HYALURONZUUR VOOR JE GEZICHT 

Meer info:

YEAH 
BABY!

PRIJS 
Vanaf € 280
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Een anti-aging behandeling speciaal ontwikkeld voor 
huidverslapping van het lichaam. 

 WAT DOET PROFHILO BODY PRECIES?

	9 Zorgt voor intense hydratatie

	9 Stimuleert de aanmaak van collageen en elastine

	9Maakt de huid weer steviger, gezonder en veerkrachtiger

	9 Verjongt de huid zonder volume te geven

	9 De huid wordt hersteld, huidverslapping wordt aangepakt 
en dit met een 100% natuurlijk hyaluronzuur

WELKE ZONES KUN JE MET PROFHILO BODY 
BEHANDELEN? 
De behandeling is geschikt voor huidverslapping aan 
de bovenarmen, knieën en de buik. Het resultaat is heel 
natuurlijk, de huid wordt steviger, veerkrachtiger en is 
beter gehydrateerd.

PROFHILO BODY
PUUR HYALURONZUUR VOOR JE LICHAAM 

Profhilo Body na 1 spuit nog niet volledig behandeld

Meer info: SHAKE
THAT 
BOOTY!PRIJS 

Vanaf € 720

SARASIN BIO
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NEW!DRAADLIFT
EEN LIFT VOOR HET GEZICHT  
MET MEDISCHE DRADEN 

Een thread lift of draadlift behandeling is een veilige behandeling 
die jouw gezicht in 45 minuten strakker maakt.

Deze cosmetische procedure begint meer en meer populariteit 
te krijgen doordat dit geen grote ingreep is en veiliger is dan de 
klassieke facelift.

EEN DRAADLIFT IS IDEAAL VOOR:

	9 Hangwangen, neuslippenplooi, dubbele kin

	9 Jongere patiënten die ter hoogte van het aangezicht eerste 
tekenen van veroudering vertonen zoals het uitzakken van de 
weefsels.

	9Mensen die al reeds een facelift hebben ondergaan en op deze 
minimale invasieve manier het gelaat terug willen opfrissen.

	9 Patiënten die geen facelift willen ondergaan en liever een kleine 
behandeling laten uitvoeren onder lokale verdoving.

VOORDELEN VAN EEN DRAADLIFT

	9Onmiddellijk resultaat

	9Geen littekens, snelle genezing

	9 Korte behandeling (45 minuten)

	9 Subtiel en verfrissend resultaat, waardoor je  
een kleine stap terug in de tijd zet

PRIJS 
Vanaf € 250

SARASIN BIO
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Meer info:



NEW!
VETOPHOPING TEGENGAAN MET EEN 
CELBEVRIEZENDE KOUDEBEHANDELING

WELKE ZONES KUNNEN WE BEHANDELEN?
We behandelen bij Sarasin Clinic verschillende lichaamszones 
met cryolipolyse, en dit zowel bij vrouwen als bij mannen.

VOORDELEN VAN CRYOLIPOLYSE

	9 Niet-chirurgische technologie.

	9 De Cryolipolyse technologie is meer vooruitstrevend dan de 
traditionele Chirurgische Lipo technologie.

	9 Het is de meest populaire technologie voor vetreductie in Europa 
en Amerika.

	9 Deze nieuwste technologie voor vetverlies kan tot 20% van het vet 
in behandelingsgebied verminderen.

	9 De Cryolipolysis technologie is geavanceerder dan RF en Ultrasone 
technologie.

	9Gerichte vetvermindering.

WELKE RESULTATEN KAN IK VERWACHTEN?

	9Gemiddeld 20% vetreductie. Aangezien het lichaam enkele 
maanden nodig heeft om de dode vetcellen af te voeren zijn de 
resultaten past zichtbaar na ongeveer 3 maand.

Meer info:

CRYOLIPOLYSE

PRIJS 
Vanaf € 250

SARASIN BIO

VOOR NA 1 SESSIE
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VOOR EEN VERSNELDE HUIDREGENERATIE

MEDISCHE PEELING

ENKELE MOGELIJKE TOEPASSINGEN: 

	9 Eclat/glow verbetering van de huid

	9 Huidstructuur verbeteren

	9 Rimpels verzachten en huid verstevigen

	9 Huidtint egaler maken

	9 Pigmentletsels verlichten en verzwakken

	9 Verminderen van acné en oppervlakkige littekens

DE PEELINGS: 
Glycolic Peel 70%

	9 Intensieve anti-aging

Lactic Peel 50% (melkzuur peeling)

	9 Voor gevoelige en/of droge huid

Salicylic Peel 30%

	9 Voor vette en acné-gevoelige huiden

	9 Voor acné littekens, ontsteking

Mandelic Peel 50% (amandelzuur peeling)

	9 Voor de dikkere en vette huidtypes met dyschromie

	9Open poriën, oppervlakkige pigmentatie

Phen TCA Peel 

(enkel uitgevoerd in aanwezigheid van een arts)

	9 De aangewezen peel voor ernstige veroudering

	9 Hyperpigmentatie, acné, acné littekens

Intieme bleaching

	9 oplossing voor intieme hyperpigmentatie (donkere verkleuring)

Meer info:

PRIJS 
Vanaf € 400
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PRIJS 
Vanaf € 250

PRP
HUID- EN HAARVERBETERING MET JE 
LICHAAMSEIGEN STOFFEN

Via een klassieke bloedafname wordt er bloedplaatjesrijk 
plasma uit jouw bloed gefilterd, deze wordt ingespoten op 
de plaatsen waar je huidverbetering wenst of waar je terug 
haargroei wenst.

 ENKELE MOGELIJKE TOEPASSINGEN: 
	9 Acne littekens behandelen

	9 Snellere wondheling en goede weefselregeneratie

	9 Effect op donkere kringen rond de ogen

	9 Verjonging, verbetert textuur van de huid

	9Geeft uw huid de gezonde “Sarasin-GLOW”

	9 Lipverjonging (fijne lijntjes rond de lippen)

	9 Tegen haaruitval

 ENKELE VOORDELEN: 
	9Geen uitvaltijd, enkel kleine oppervlakkige wondjes  
met de fijnste naald op de markt

	9 Lichaamseigen stoffen, geen vreemd  
materiaal in je lichaam

Meer info:

BYE BYE
DULL SKIN!
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MICRONEEDLING + 
RADIOFREQUENTIE
VOOR EEN MOOIE ‘GLOW’ & MINDER RIMPELS

ENKELE MOGELIJKE TOEPASSINGEN: 
	9Grauwe huid

	9 Rokershuid

	9 Zonbeschadigde huid

	9 Acne littekens behandelen

	9 Verstevigen en verbeteren 
 van de huidstructuur

 ENKELE VOORDELEN: 
	9Opnieuw aanmaken van collageen & elastine

	9 Strakkere huid

	9 Verbetert de doorbloeding van de huid

	9 Verkleint porien

	9 Vermindert talgproductie

Meer info:

HELLO 
BEAUTY!

PRIJS 
Vanaf € 250
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LASERONTHARING
TRIPLE LASER VOOR VROUWEN EN MANNEN 

VOORDELEN 

	9 3 dubbele kracht triple laser

	9 vrijwel pijnloze laserontharing

	9 geschikt voor elk huidtype

	9 snel & veilig en ook voor grote zones

AANTAL BEHANDELINGEN: 
Gemiddeld zal het aantal behandelingen tussen de 4 en 6 
behandelingen liggen. Elk lichaam reageert anders. Veel hangt ook af 
van de hormoonhuishouding in het lichaam.  
Ook het gebruik van bepaalde medicatie heeft een invloed.

Alle zones* met haar zijn mogelijk 
om te behandelen, informeer naar 
onze prijzen op maat.

* werkt niet op witte, blonde en roodharigen

DITCH
THE RAZOR!

Meer info en 
prijzen:

PRIJS 
Vanaf € 40
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NEW!SPIDER VEIN REMOVAL
BEHANDELING TEGEN SPINADERTJES EN 
COUPEROSE
Heb je ook last van die vervelende rode adertjes op jouw gezicht of benen? 
Laten de resultaten van de crèmes die je hiervoor smeert je in de steek? Onze 
Spider Vein Removal is als het ware een toverstok voor couperose en kleine 
oppervlakkige adertjes! Dit is de enige oplossing waarbij spider veins ook 
effectief onmiddellijk verdwijnen.

OORZAKEN

	9 Door aanleg: dit is erfelijk en zit dus vaak in de familie.

	9 Vrouwen hebben vaker last van spataders dan mannen

	9 Lang achter elkaar rechtstaan

	9 Zwangerschap (opgelet een spider vein na de zwangerschap op je gelaat 
zal meestal vanzelf terug wegtrekken na 6 tot 9 maand)

BEHANDELING

	9 Effectieve, veilige en relatief pijnloze manier om couperose en spider veins 
te verwijderen. De haarvaatjes worden weggebrand waardoor ze zullen 
inkrimpen en verdwijnen.

	9 De behandeling duurt ongeveer 15 min per sessie, afhankelijk van de 
grootte. Nadien kan je ook meteen terug aan het werk.

	9 De Spider Veins of haarvaatjes verdwijnen definitief MAAR het 
is wel nodig om jaarlijks terug te komen indien deze zich op 
andere plaasten bevinden. De aders zijn dood maar een ander 
deel zal nog steeds een weg zoeken naar de opperhuid. Ook 
deze kunnen we jaarlijks weglaseren.

PRIJS 
Vanaf € 75
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Meer info:



HUIDVERBETERENDE CRÈMES VOOR ELK HUIDTYPE

Al onze crèmes zijn gebaseerd op het verbeteren van pigmentatie, 
een egale teint, helderheid en dofheid.

 ONZE VERSCHILLENDE SARASKIN CRÈMES: 

SARASKIN CRÈME GLOW 
BABY
GLOW!

Shine Strength

Saraskin SHINE
Vermindert pigmentatie, zorgt voor meer glow. Met 
Vitamine C, Azelaïne en Kojinezuur. Voor dagelijks 

gebruik, geschikt voor alle huidtypes.

€ 65

Saraskin STRENGTH
Verhoogt de collageenproductie, elasticiteit en 

helderheid van de huid, terwijl de huid wordt 
versterkt en verstevigd.

€ 65

Force Night

Saraskin FORCE
Onze krachtigste crème, deze crème gaat 

pigmentvorming tegen en zorgt voor enorme 
versteviging van de huid dankzij de kracht 

van retinol.

€ 65

Saraskin NIGHT
Nachtcrème die je gevoelige huid hydrateert, 

zonder de poriën te verstoppen en puistjes 
te verergeren. Gaat pigmentvorming en 

huidveroudering tegen.

€ 75
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Meer info:



NEW!
HUIDVERZORGINGSBEHANDELING VOOR 
HUIDVERBETERING EN HUIDVERJONGING 

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat LED-therapie 
de aanmaak van nieuwe cellen stimuleert en weefsels hersteld.

WAARVOOR IS LED-THERAPIE GOED?

	9 Blauw licht: helpt bij acne, roodheid & irritatie

	9 Groen licht: reguleert de melanineproductie vermindert 
pigmentatie & roodheid

	9 Geel licht: eliminatie van toxines, verbetert de decongestie, 
stimuleert de productie van lymfocyten

	9 Rood licht: verhoging van de collageenproductie, stimuleert 
celvernieuwing, helpt bij het afvoeren van afvalstoffen & betere 
doorbloeding

WAT KAN JE VERWACHTEN NA DE BEHANDELING?

	9  Vollere, heldere huid

	9  Huidskleur en textuur worden geëgaliseerd

	9  Rimpels, fijne lijntjes en huidverslapping worden verminderd

	9  Acne genezing wordt versneld

LED-THERAPIE 

Deze behandeling wordt enkel 
aangeboden in pakketvorm!

LET YOUR 

CONFIDENCE

SHINE!
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Meer info:



NEW!SKINCARE PAKKETTEN
GERPERSONALISEERD INTENSIEF HUIDVERZORGINGS PROTOCOL
Het protocol loopt gedurende 3 maand, in deze 3 maand zal men u intensief 
opvolgen en behandelen.

SELF CARE
IS NOT A LUXURY

IT'S A NECESSITY

20

Meer info:



Sarasin GLOW
Peeling of meso-therapie: 60 min.

LED therapie: 15 min. 
Saraskin crème

Vanaf 18 jaar

€ 400

Sarasin FOREVER YOUNG
RF needling: 60 min.
LED therapie: 15 min.

Saraskin crème

Vanaf 25 jaar

€ 400

Sarasin SNATCH FACE
HIFU Jawline & Midface of Chin & Neck: 45 min.

Face mask + LED therapie: 15 min.
Saraskin crème

Vanaf 25 jaar 

€ 400

Sarasin ACNE
Peeling of meso-therapie: 60 min.

LED therapie: 15 min.
Saraskin crème

1 consultatie bij arts

Vanaf 18 jaar

€ 400

Sarasin TIGHT
HIFU Full Face: 60 min.

2x Profhilo: 15 min.
Face mask

Saraskin crème

Vanaf 32 jaar

€ 900

Sarasin SLIM
Cryolipolyse 1 sessie (2 zones): 45 min.

Hifu Body 1 sessie: 60 min.
(na 2 maand zelfde zones opnieuw)

Saraskin crème

Vanaf 25 jaar

€ 950 21



PERMANENTE MAKE-UP & 
TATTOOS VERWIJDEREN
Wij werken op een snelle, betaalbare en bovendien veilige manier met de 
laatste nieuwe Pico-Lasertechniek.

WAAROM EEN TATTOO VERWIJDEREN MET LASERS? 

	9 De tattoo of PMU past niet meer bij uw levensstijl of persoonlijkheid. 

DOOR WIE WORDT DE BEHANDELING UITGEVOERD? 

	9 Het verwijderen van een tattoo of permanente make-up vraagt kennis en 
expertise. Deze behandeling wordt bij Sarasin Clinic enkel uitgevoerd door 
Nurse Karen.

HOEVEEL SESSIES HEB JE NODIG OM JE TATTOO WEG TE 
KRIJGEN? 

	9 Er zijn gemiddeld 4 sessies nodig om de permante make-up of tattoo weg 
te laseren. 

	9 Na iedere behandeling die wordt uitgevoerd, wordt de inkt lichter. 
Het zal dus steeds meer vervagen, totdat het helemaal verdwenen is.

	9 Een voordeel van onze krachtige laserapperatuur  
is dat er minder behandelingen nodig zijn.

NO
REGRETS
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Meer info:
* Wanneer u komt om uw tattoo of permanente make-up te verwijderen  
 betaalt u per sessie. Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk om op  
 voorhand te zeggen hoeveel sessies u zal nodig hebben.

PRIJS 
Vanaf € 85



natural lip filler

correctie lip filler (hyalase) + nadien terug opgevuld

Teveel lip filler  

(elders geplaatst)

LIP FILLERS 
VOOR EN NA 

lip filler
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lip filler

lip filler

lipverjonging met fillers

LIP FILLERS 
VOOR EN NA 

lip hydration

24



neusfiller

neusfiller

neusfiller

NEUS FILLERS 
VOOR EN NA 
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oorlelcorrectie met filler

handverjonging met fillers

kaaklijnfiller - jukbeenfiller - BTX

lip filler man

FILLERS 
VOOR EN NA 
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traangootfiller

traangootfiller

traangootfiller

TRAANGOOTFILLERS 
VOOR EN NA 
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VOOR EN NA 
HAAR FILLERBIJ MANNEN

VOOR NA 1 SESSIE NA 2 SESSIES

NA 2 SESSIESVOOR

NA 3 SESSIES

VOOR

NA 3 SESSIESVOOR

HAAR FILLERS 

VOOR NA

PETER  VANLAET
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HAAR FILLERS 
VOOR EN NA 

RESULTS
RESULTS

HAAR FILLERBIJ VROUWEN
HAARUITVAL NA EXTENSIONS - 

RESULTAAT NA 1 SESSIE

VOOR TIJDENS NA

NA 2 SESSIES NA 2 SESSIESVOOR VOOR 29



Hifu FACE hals

VOOR EN NA 

HIFU

RESULTS
RESULTS

VOOR
DIRECT NA

NA 3 MAAND
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Hifu FACE resultaat na 3 maand

Hifu BODY na één sessie bovenbenen

Hifu BODY arm na één sessie

Hifu FACE wangen & neusmond plooi

Hifu BODY buik na één sessie
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Kortrijksesteenweg 20

9830 Sint-Martens-Latem

+32 9 278 36 30 | +32 476 68 97 99

welcome@sarasinclinic.com

www.sarasinclinic.com


