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Hva er Restylane? Restylane består av syntetisk fremstilt 

hyaluronsyre. Serien med Restylane produkter er utviklet for å 
fungere på samme måte som kroppens egen naturlig produsert 

hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et molekyl som gir støtte og 
volum til huden og beskytter mot skade. Hyaluronsyre binder 

vannmolekyler til seg og sørger på den måten for at huden 
holder seg hydrert og spenstig. Produktene har lang varighet, de 

jevner ut rynker og tilfører løft og støtte der det er behov for det. Det finnes i dag mange Restylane-
produkter med forskjellige egenskaper, behandleren finner den rette for deg basert på dine ønsker og 

hva huden din trenger. 

Hvilke rynker kan behandles? Restylane har kun effekt på de rynker som er til stede da man er helt 

avslappet i ansiktet. De rynker som kommer frem ved muskelbruk behandles best med botulinum- 
toxin. Man kan også forstørre lepper bygge volum og definere med Restylane. 

Gjør det vondt?  Enkelte synes at behandlingen er mildt ubehagelig. De fleste Restylaneprodukter 
inneholder lokalbedøvelse(lidocain) som gir en behageligere behandlingsopplevelse. Dessuten leveres 

Restylane med spesialnåler som gir stikket mindre merkbart. Vi bruker også bedøvende Emlakrem før 
behandling. 

Hvem kan ikke få Restylanebehandlinger? Personer med kjent allergi mot hyaluronbaserte 

produkter, personer med blødningslidelser eller aktiv hudsykdom med betennelse og infeksjon og 

personer som tar immunsuppresiva, Prednisolon eller andre kortisonpreparater og blodfortynnende 
medisiner bør ikke ta Restylanebehandling. Restylane har ikke blitt testet på gravide og ammende, 

disse bør derfor heller ikke behandles. 

Hvor lenge varer en behandling med Restylane? Restylane er et ikke-permanent produkt, og derfor 
blir effekten gradvis mindre over tid. Oppfølgingsbehandlinger anbefales for å bevare effekten. 

Varigheten er individuell og varierer også avhengig av behandlingsområde..  

 

Hvilke bivirkninger er det av behandlingene?  De vanligste bivirkninger inkluderer reaksjoner på 
stikkstedet, hevelse, blåmerker, rødhet og ømhet. Dette er bivirkninger som går over innen en uke 

etter injeksjonen. Infeksjon er uvanlig, men kan oppstå, ta kontakt med behandler ved tegn på 
infeksjon. Det har også forekommet mer alvorlige bivirkninger ved påvirkning av lokal blodtilførsel. 

Ved å unngå risikoområder samt riktig injeksjonsteknikk skal dette kunne unngås. 

Hvem utfører behandlingene? På Hudklinikken utføres behandlingene av spesialutdannede 
sykepleiere, Gyldig ID kort viser at de er autorisert Restylane behandlere. 
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